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Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 14
PÕHJENDUS 24

(24) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelvalve süsteem kohandamine, et 
lahendada eriprobleeme seoses 
ohutusandmete kogumisega lastel, kaasa 
arvatud andmete kogumisega võimaliku 
pikaajalise toime kohta. Tõhusus laste puhul 
võib samuti nõuda täiendavat uurimist pärast 
loa saamist. Seepärast tuleks kehtestada 
täiendav kohustus, mille kohaselt taotleja, 
kui ta esitab müügiloa taotluse, mis sisaldab 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
programmi kohaselt läbi viidud uuringu 
tulemusi, peab märkima, kuidas ta kavatseb 
tagada ravimi kasutamise võimalike 
kõrvaltoimete ja ravimi tõhususe pikaajalise 
jälgimise lastel. Lisaks sellele, kui on 
konkreetne põhjus muretsemiseks,

(24) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelvalve süsteem kohandamine, et 
lahendada eriprobleeme seoses 
ohutusandmete kogumisega lastel, kaasa 
arvatud andmete kogumisega võimaliku 
pikaajalise toime kohta. Tõhusus laste puhul 
võib samuti nõuda täiendavat uurimist pärast 
loa saamist. Seepärast tuleks kehtestada 
täiendav kohustus, mille kohaselt taotleja, 
kui ta esitab müügiloa taotluse, mis sisaldab 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
programmi kohaselt läbi viidud uuringu 
tulemusi, peab märkima, kuidas ta kavatseb 
tagada ravimi kasutamise võimalike 
kõrvaltoimete ja ravimi tõhususe pikaajalise 
jälgimise lastel. Lisaks sellele, kui on 
konkreetne põhjus muretsemiseks, peab 
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sätestatakse võimalus taotlejalt müügiloa 
saamise tingimusena nõuda, et ta esitaks
riskijuhtimise süsteemi ja rakendaks seda
ja/või viiks läbi turustamisjärgsed 
eriuuringud.

taotleja müügiloa saamise tingimusena 
esitama ja rakendama riskijuhtimise 
süsteemi ja/või viima läbi turustamisjärgsed 
eriuuringud.

Or. fr

Selgitus

Kui on erilisi muresid, tuleb taotlejatelt nõuda asjakohase riskijuhtimise süsteemi esitamist. 
Asendab muudatusettepanekut 4.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 15
PÕHJENDUS 27

(27) Käesoleva määruse kohast tunnistuse 
kehtivusaja pikendamise taotlust tuleks 
aktsepteerida ainult siis, kui tunnistus on 
antud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92.

(27) Käesoleva määruse kohast tunnistuse 
kehtivusaja pikendamise taotlust tuleks 
aktsepteerida ainult siis, kui tunnistus on 
antud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92. Kui aga tähtaja viie aasta võrra 
vähendamise tõttu vastavalt nimetatud 
määruse artikli 13 lõikele 1 sellist 
tunnistust ei ole, tuleks soodustus tagada 
kuuekuulise täiendava kaitse tunnistusega.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 52 lõike 1 sama autori koostatud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jolanta Dičkutė

Muudatusettepanek 16
PÕHJENDUS 27

(27) Käesoleva määruse kohast tunnistuse 
kehtivusaja pikendamise taotlust tuleks 
aktsepteerida ainult siis, kui tunnistus on 
antud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92.

(27) Käesoleva määruse kohast tunnistuse 
kehtivusaja pikendamise taotlust tuleks 
aktsepteerida ainult siis, kui tunnistus on 
antud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92. Kui aga tähtaja viie aasta võrra 
vähendamise tõttu vastavalt nimetatud 
määruse artikli 13 lõikele 1 sellist 
tunnistust ei ole, tuleks soodustus tagada 



AM\604731ET.doc 3/21 PE 370.256v01-00

ET

kuuekuulise täiendava kaitse tunnistusega.

Or. en

Selgitus

Täiendava kaitse tunnistus on kättesaadav kõikidele uutele ravimitele või ravimisarja 
täiendustele, mis on jätkuvalt täiendava kaitse tunnistuse või täiendavale kaitse tunnistusele 
vastava patendi kaitse all. Pikendamine vastab vastavalt ravimite täiendava kaitse tunnistuse 
kasutuselevõtu määruse 1768/92 artikli 13 lõikele 1 ja artikli 13 lõikele 2 kindlaksmääratud 
kestusele. Vastavalt artikli 13 lõikele 1 on täiendava kaitse tunnistuse kestus võrdne 
aluspatendi taotluse esitamise kuupäeva ja ühenduses toote turuleviimise loa väljaandmise 
vahelise ajaga, mida vähendatakse viie aasta võrra. Sellest tulenevalt on täiendava kaitse 
tunnistuse kestus 0 uutele ravimitele, mida on arendatud ja millele on luba antud vähem kui 
viie aastaga. On selge, et jätkuvalt patendi alla kuuluvate ravimite puhul, millele saab 
täiendava kaitse tunnistust kohaldada, kuid mille täiendava kaitse tunnistuse kestus vastavalt 
määruse 1768/92 artikli 13 lõikele 1 on 0, tuleks pikendada täiendava kaitse tunnistust isegi 
siis kui teostatakse pediaatrilist uurimistööd. Ravimite täiendava kaitse tunnistuse 
kasutuselevõtu määrust 1768/92 muutva ühise seisukoha artikkel 52 ei käsitle käesolevat 
küsimust selgesti ning seda tuleks muuta eesmärgiga selgitada, et täiendava kaitse tunnistuse 
pikendus antakse olenemata täiendava kaitse tunnistuse tegelikust kestusest, kaasa arvatud 0-
kestsuest, et sedasi vältida tulevaid arutelusid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 17
PÕHJENDUS 35 A (uus)

(35 a) Nõukogu 27. juuli 1976. aasta 
direktiiv 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus-
ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
seoses teatavate ohtlike ainete ja valmistite 
turustamise ja kasutamise piirangutega1

keelustab selliste ainete või valmistite 
turuleviimist riigi elanikkonna 
kasutamiseks, mis sisaldavad 1. või 2. 
kategooriasse kuuluvaid 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktsiooni mõjutavateks toksilise 
toimega aineteks liigitatud aineid vastavalt 
nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivile 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta 2.
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1EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2005/90/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 28).

2 EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ 
(ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).

Or. en

Selgitus

Uus muudatusettepanek uue fakti tõttu (artikli 62 lõige 2d). Hiljuti Saksamaal läbiviidud 
uurimus näitas, et reproduktsiooni mõjutava toksilise toimega ainet on kasutatud abiainena 
enam kui viiekümnes retsepti- ja retseptivabas ravimis. Ühenduse õigusaktides on 
aktsepteeritud norm et riigi elanikkonnale ei tohi müüa kantserogeenseid, mutageenseid või 
reproduktsiooni mõjutavaid toksilise toimega aineid või neid sisaldavaid valmisteid. Kui 
nimetatud sätte kohta tehtud erand on kosmeetikatoodete puhul tühistatud, kehtib see endiselt 
ravimite suhtes. Kuigi erijuhtudel võib olla õigustatud sellise aine kasutamine toimeainena, ei 
ole õigustatud nende kasutamine abiainetes, eriti võttes arvesse, et on olemas alternatiive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 18
PÕHJENDUS 35 B (uus)

(35 b) Võttes arvesse vastavalt direktiivile 
67/548/EMÜ 1., 2. või 3. kategooriasse 
kuuluvaid kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või reproduktsiooni 
mõjutavateks toksilise toimega aineteks 
liigitatud ainetega kaasnevaid erilisi riske 
inimeste tervisele, tuleks keelustada nende 
kasutamine ravimites abiainete või 
kattekihi komponentidena. 3. kategooriasse 
kuuluvat ainet võib kasutada ravimite 
abiainete või kattekihi komponendina, kui 
ainet on hinnanud inimtervishoius 
kasutatavate ravimite alaline komitee ja kui 
komitee peab ainet ravimites kasutamisel 
vastuvõetavaks.

Or. en

Selgitus

Uus muudatusettepanek uue fakti tõttu (artikli 62 lõige 2d). Hiljuti Saksamaal läbiviidud 
uurimus näitas, et reproduktsiooni mõjutava toksilise toimega liigitatud ainet on kasutatud 
abiainena enam kui viiekümnes retsepti- ja retseptivabas ravimis. Sellega on kaasnenud 
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ulatuslik kokkupuude nimetatud ainega. See on eriti suur probleem rasedatele naistele, kuna 
see võib suurendada vastsündinud poiste puhul täheldatud genitaalseid väärarenguid. Tuleks 
keelustada 1. ja 2. kategooriasse kuuluvate kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktsiooni mõjutavate toksilise toimega ainete kasutamine ravimite abiainetes ja 
kattekihis. Analoogselt kosmeetikatooteid käsitlevatele õigusaktidele võiks lubada 3. 
kategooriasse kuuluvate kantserogeensete, mutageensete või reproduktsiooni mõjutavate 
toksilise toimega ainete kasutamist ainult siis kui nende kasutamist peetakse ohutuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui üksmeelt 
ei saavutata, võtab pediaatriakomitee vastu 
arvamuse, mis väljendab tema liikmete 
enamuse seisukohta. Arvamuses märgitakse 
lahkarvamused koos põhjendustega.

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui üksmeelt 
ei saavutata, võtab pediaatriakomitee vastu 
arvamuse, mis väljendab tema liikmete 
enamuse seisukohta. Arvamuses märgitakse 
lahkarvamused koos põhjendustega. 
Arvamus avalikustatakse.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepaneku 22 osaline 
ennistamine. On oluline tagada, et pediaatriakomitee seisukoht avalikustatakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 5 A (uus)

Artikkel 5 a
Pediaatriakomitee liikmed ja eksperdid 
kohustuvad tegutsema üldsuse huvides ja 
sõltumatul viisil. Neil ei tohi 
farmaatsiatööstuses olla rahalisi või muid 
huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust.
Kõik otsesed või kaudsed huvid, mis võivad
olla seotud farmaatsiatööstusega, tuleb 
registreerida ameti peetavas registris, 
millega avalikkus võib tutvuda. Registrit 
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ajakohastatakse üks kord aastas.
Pediaatriakomitee liikmed ja eksperdid 
avalikustavad igal koosolekul kõik 
erihuvid, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks seoses 
päevakorras olevate küsimustega.
Pediaatriakomitee liikmed ja eksperdid ei 
tohi isegi pärast ametikohustuste lõppemist 
avalikustada mingit teavet, mille suhtes 
kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 5 ennistamine esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud 
muudatusettepanekuga 24 muudetud kujul. On oluline selgesõnaliselt täpsustada, et 
pediaatriakomitee liige peab tegutsema üldsuse huvides ja avaldama kõik oma otsesed või 
kaudsed huvid, mis on seotud farmaatsiatööstusega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 23 LÕIKE 1 ESIMENE A LÕIK (uus)

Asjaomane liikmesriik peab kolmekümne 
päeva jooksul automaatselt teavitama 
nõuetele vastavusest.

Or. xm

Selgitus

Direktiivi praktilise rakendamise seisukohast tuleb liikmesriikidele kindlaks määrata tähtaeg, 
mil nad peavad pediaatrilise uuringuprogrammi heaks kiitma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 23 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Taotleja võib ka nõuda, et arvamus 
sisaldaks teadet vastavuse kohta 
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heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
programmiga, kusjuures sel puhul 
kohaldatakse artiklit 25 ning otsus on siduv 
kõikidele pädevatele asutustele. Taotleja 
võib nõuda erandi tegemist artikli 25 lõikes 
4 toodud tähtaja suhtes.

Or. el

Selgitus

Määruse ettepaneku eesmärkide hulka kuuluvad pediaatriliste ravimite edasine arendamine, 
eriti luues vastavaid ergutusvahendeid ning tagades kõrge kvaliteediga uuringuid ja 
asjakohaseid heakskiitmismenetlusi nimetatud toodetele. Ravimite edendamise ja arendamise 
peamine tingimus on vastavus müügiloa andmise menetluste üldnõuetele vastavalt artikli 23 
lõikele 1. Seoses ravimitega, millele müügiluba on antud vastastikuse tunnistamise või 
(detsentraliseeritud) riikliku heakskiidumenetlusega, nõutakse määruse ettepanekus, et kõik 
riiklikud asutused jälgiksid vastavust, ilma, et otsuse tegemiseks kehtestataks 
kindlaksmääratud tähtajad. Sellisel juhul on pediaatriakomitee kõige õigem asutus, et 
kontrollida vastavust pediaatrilise uuringu programmiga ning oleks hea kui see kinnitatakse 
Euroopa Ravimiameti otsusega, et poleks vaja kõikide liikmesriikide otsuseid. 

Muudatusettepanek on vastavuses nõukogu poolt ühise seisukoha artikli 52 lõikesse 1 tehtud 
muudatustega ja EP kodukorra artikliga 62.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 25 LÕIGE 3

3. 30 päeva jooksul alates lõike 2 kohase 
uuesti läbivaatamise taotluse saamisest 
esitab pediaatriakomitee uue arvamuse, 
millega kinnitab või muudab oma eelmist 
arvamust. Selline arvamuse peab olema 
kohaselt põhjendatud ning põhjendused 
lisatakse uuele arvamusele, mis on lõplik.

3. 30 päeva jooksul alates lõike 2 kohase 
uuesti läbivaatamise taotluse saamisest 
esitab pediaatriakomitee, olles nimetanud 
uue raportööri, uue arvamuse, millega 
kinnitab või muudab oma eelmist arvamust. 
Raportööril peab olema võimalus taotlejat 
otse küsitleda. Taotleja võib samuti teha 
ettepaneku enda küsitlemiseks. Raportöör 
teavitab viivitamata pediaatriakomiteed 
kirjalikult taotlejaga sõlmitava lepingu 
üksikasjadest. Selline arvamuse peab olema 
kohaselt põhjendatud ning põhjendused 
lisatakse uuele arvamusele, mis on lõplik.

Tõlkija märkus: lause osa "olles nimetanud uue raportööri" oli jäänud originaaldokumendis 
tõlkimata.
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Or. en

Selgitus

Raportöör tegutseb komitee esindajana ja teavitab seda kontaktidest taotlejaga. (Ennistab 
esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepanekut 41).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 28 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
kõikide nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral ka
ravimi infolehel, tingimusel et pädev asutus 
peab teavet patsientidele vajalikuks, 
olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti pädeva 
asutuse poolt heaks või mitte.

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
kõikide nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja nende kohta 
tehakse ülevaade ravimi infolehel, 
tingimusel et pädev asutus peab teavet 
patsientidele vajalikuks, olenemata sellest, 
kas kõik asjaomased pediaatrilised 
näidustused kiideti pädeva asutuse poolt 
heaks või mitte. Teave koosatakse viisil, et 
tehakse selgelt vahet heaks kiidetud ja 
heaks kiitmata pediaatriliste näidustuste 
vahel.

Or. fr

Selgitus

Ennistab esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepanekut 43. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 28 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
kõikide nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral ka
ravimi infolehel, tingimusel et pädev asutus 
peab teavet patsientidele vajalikuks, 
olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti pädeva 
asutuse poolt heaks või mitte.

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
kõikide nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja nende kohta 
tehakse ülevaade ravimi infolehel, 
tingimusel et pädev asutus peab teavet 
patsientidele vajalikuks, olenemata sellest, 
kas kõik asjaomased pediaatrilised 
näidustused kiideti pädeva asutuse poolt 
heaks või mitte. Teave koosatakse viisil, et 
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tehakse selgelt vahet heaks kiidetud ja 
heaks kiitmata pediaatriliste näidustuste 
vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 28 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
kõikide nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral ka 
ravimi infolehel, tingimusel et pädev asutus 
peab teavet patsientidele vajalikuks, 
olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti pädeva 
asutuse poolt heaks või mitte.

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
kõikide nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral ka 
ravimi infolehel, tingimusel et pädev asutus 
peab teavet patsientidele vajalikuks, 
olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti pädeva 
asutuse poolt heaks või mitte. Teave 
koosatakse viisil, et tehakse selgelt vahet 
heaks kiidetud ja heaks kiitmata 
pediaatriliste näidustuste vahel.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepaneku 43 osaline 
ennistamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 27
ARTIKKEL 33

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmi läbiviimist 
ja kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kahe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest 
kõnealuse ravimi turule pediaatrilise 
näidustuse jaoks. Need tähtajad tuleks kanda 
avalikku registrisse, mida koordineerib amet.

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmi läbiviimist 
ja kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kuue kuu jooksul alates pediaatrilise 
näidustuse jaoks loa saamisest kõnealuse 
ravimi turule pediaatrilise näidustuse jaoks. 
Need tähtajad tuleks kanda avalikku 
registrisse, mida koordineerib amet.



PE 370.256v01-00 10/21 AM\604731ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 28
ARTIKKEL 33

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmi läbiviimist 
ja kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kahe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest 
kõnealuse ravimi turule pediaatrilise 
näidustuse jaoks.. Need tähtajad tuleks 
kanda avalikku registrisse, mida 
koordineerib amet.

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmi läbiviimist 
ja kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik võimaluse korral ühe aasta jooksul 
alates pediaatrilise näidustuse jaoks loa 
saamisest kõnealuse ravimi turule 
pediaatrilise näidustuse jaoks.. Need tähtajad 
tuleks kanda avalikku registrisse, mida 
koordineerib amet.

Or. fr

Selgitus

Ennistab osaliselt esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepanekut 
46.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 29
ARTIKKEL 33

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmi läbiviimist 
ja kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kahe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest 
kõnealuse ravimi turule pediaatrilise 
näidustuse jaoks. Need tähtajad tuleks kanda 

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmi läbiviimist 
ja kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik võimaluse korral ühe aasta ja mitte 
hiljem kui kahe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest 
kõnealuse ravimi turule pediaatrilise 



AM\604731ET.doc 11/21 PE 370.256v01-00

ET

avalikku registrisse, mida koordineerib amet. näidustuse jaoks. Need tähtajad tuleks kanda 
avalikku registrisse, mida koordineerib amet.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepaneku 46 osaline 
ennistamine. Võttes arvesse tööstusharule pediaatrilise uuringu programmi läbiviimiseks 
antud arvestatavaid soodustusi, tuleks ravimid, millele on antud luba pediaatriliseks 
näidustuseks, võimalikult kiiresti turule viia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 34 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, võib pädev asutus ravimile 
müügiloa andmise tingimusena nõuda, et 
taotleja kehtestaks riskijuhtimise süsteemi
või viiks läbi turustamisjärgsed eriuuringud 
ja esitataks need läbivaatamiseks. 
Riskijuhtimise süsteem peab sisaldama 
ravimiohutuse järelevalvega seotud ja 
sekkumiste kogumit, mis on kavandatud 
selleks, et identifitseerida, iseloomustada, 
vältida või minimeerida ravimitega seotud 
riske, kaasa arvatud kõnealuste sekkumiste 
tõhususe hinnangut.

2. Müügiloa andmise tingimuseks 
pediaatriliseks näidustuseks on
riskijuhtimise süsteemi kehtestamine 
asjaomase ettevõtte poolt. Vajadusel võib 
pädev asutus ka nõuda eriuuringute 
läbiviimist. Riskijuhtimise süsteem peab 
sisaldama ravimiohutuse järelevalvega 
seotud ja sekkumiste kogumit, mis on 
kavandatud selleks, et identifitseerida, 
iseloomustada, vältida või minimeerida 
ravimitega seotud riske, kaasa arvatud 
kõnealuste sekkumiste tõhususe hinnangut.

Or. fr

Selgitus

Ennistab esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepanekut 47.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 34 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Kui on konkreetne põhjus 2. Müügiloa andmise tingimuseks 
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muretsemiseks, võib pädev asutus ravimile 
müügiloa andmise tingimusena nõuda, et 
taotleja kehtestaks riskijuhtimise süsteemi
või viiks läbi turustamisjärgsed eriuuringud 
ja esitataks need läbivaatamiseks. 
Riskijuhtimise süsteem peab sisaldama 
ravimiohutuse järelevalvega seotud ja 
sekkumiste kogumit, mis on kavandatud 
selleks, et identifitseerida, iseloomustada, 
vältida või minimeerida ravimitega seotud 
riske, kaasa arvatud kõnealuste sekkumiste 
tõhususe hinnangut.

pediaatriliseks näidustuseks on
riskijuhtimise süsteemi kehtestamine 
asjaomase ettevõtte poolt. Vajadusel võib 
pädev asutus ka nõuda eriuuringute 
läbiviimist. Riskijuhtimise süsteem peab 
sisaldama ravimiohutuse järelevalvega 
seotud ja sekkumiste kogumit, mis on 
kavandatud selleks, et identifitseerida, 
iseloomustada, vältida või minimeerida 
ravimitega seotud riske, kaasa arvatud 
kõnealuste sekkumiste tõhususe hinnangut.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepaneku 47 ennistamine. 
Pediaatriliste näidustuste ravimitele tuleks alati kehtestada riskijuhtimise süsteem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 34 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Lisaks tuleb lõigete 1 ja 2 sätteid ning 
määruses (EÜ) nr 726/2004 ja direktiivis 
2001/83/EÜ sisalduvaid ravimiohutuse 
järelevalvet puudutavaid sätteid kohaldada 
pediaatrilise näidustusega ravimitele 
müügiloa andmise suhtes.

Or. fr

Selgitus

Parema õigusliku reguleerimise huvides tuleks viidata muudes õigusaktides juba väljendatud 
põhimõtetele, mida tuleb rakendada ka käesolevas määruses, eriti ravimiohutuse järelevalve 
osas. Asendab muudatusettepanekut 9.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 34 LÕIGE 2 A (uus)
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2 a. Ravimiohutuse järelevalve andmed 
kõrvaltoimete kohta, millest on teada antud 
enne ja pärast turustamist, koondatakse 
avalikult kättesaadavasse registrisse.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepaneku 83rev ennistamine. 
On väga oluline, et ravimiohutuse järelevalve andmed koondatakse avalikult kättesaadavasse 
registrisse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 34
ARTIKKEL 34 A (uus)

Artikkel 34 a
Ravimiohutuse järelevalve andmed 
kõrvalmõjude kohta, millest on teada antud 
enne ja pärast turustamist, koondatakse 
avalikult kättesaadavasse registrisse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 35 LÕIGE 2 A (uus)

Ravimiohutuse järelevalve andmed 
kõrvaltoimete kohta, millest on teada antud 
enne ja pärast turustamist, koondatakse 
avalikult kättesaadavasse registrisse.

Or. fr

Selgitus

Ennistab esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepanekut 83.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 36 LÕIGE 2

2. Artikli 28 lõikes 3 osutatud kinnituse 
lisamist müügiloale kasutatakse käesoleva 
artikli lõike 1 kohaldamisel.

2. Artikli 28 lõikes 3 osutatud kinnituse 
ja artikli 23 lõikes 3a osutatud kinnituses 
toodud otsuse lisamist müügiloale 
kasutatakse käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamisel.

Or. el

Selgitus

Võttes arvesse artikli 23 muudatusettepanekut, on käesolev muudatus vajalik (vt eelnevat 
asjaomast muudatusettepanekut). Muudatusettepanek on vastavuses nõukogu poolt ühise 
seisukoha artikli 52 lõikesse 1 tehtud muudatustega ja EP kodukorra artikliga 62.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks.

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mille 
toimeaine on juba saanud patendi, mis 
katab sama pediaatrilist kasutusviisi või 
koostist, või on saanud mõnes muus vormis 
andmete või turu monopoli samaks 
pediaatriliseks kasutamiseks ELis.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepaneku 52 ennistamine. 
Täiendav soodustus vastavalt artiklile 36 ei ole vajalik, kui koostise sama pediaatrilist 
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kasutamist käsitlevad täiendpatendid juba võimaldavad turumonopoli.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 38
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks.

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks 
või toodete suhtes, mille toimeaine on juba 
saanud patendi, mis katab sama 
pediaatrilist kasutusviisi või koostist.

Or. en

Selgitus

Täiendav soodustus vastavalt artiklile 36 ei ole vajalik, kui sama pediaatrilist kasutamist või 
koostist käsitlevad täiendpatendid juba võimaldavad turumonopoli. Käesoleva 
muudatusettepaneku tagasilükkamisega kaasneb täiskasvanutele mõeldud toote kaitse 
ebavajalik pikenemine ja see suurendab tervishoiueelarvete kogukulu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 39
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks.

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks 
või toodete suhtes, mille toimeaine on juba 
saanud patendi, mis katab sama 
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pediaatrilist kasutusviisi või koostist.

Or. en

Selgitus

Täiendav soodustus vastavalt artiklile 36 ei ole vajalik, kui sama pediaatrilist kasutamist või 
koostist käsitlevad täiendpatendid juba võimaldavad turumonopoli. Käesoleva 
muudatusettepaneku tagasilükkamisega kaasneb täiskasvanutele mõeldud toote kaitse 
ebavajalik pikenemine ja see suurendab tervishoiueelarvete kogukulu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 40
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks.

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ravimite 
suhtes, mis on kaitstud täiendava kaitse 
tunnistusega vastavalt määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. Neid 
ei kohaldata ravimite suhtes, mis on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 141/2000 
nimetatud harva kasutatavateks ravimiteks 
või toodete suhtes, mille toimeaine on juba 
saanud patendi, mis katab sama 
pediaatrilist kasutusviisi või koostist.

Or. fr

Selgitus

Ennistab osaliselt esimesel lugemisel 7. septembril 2005 vastuvõetud muudatusettepanekut 
52.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 41
ARTIKLI 45 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Ametiga kooskõlas koostab komisjon 
lõike 3 rakendamise huvides teaduslikud 
suunised uuringute olulisuse 
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hindamiskriteeriumide määratlemiseks.

Or. fr

Selgitus

Antud kontekstis peab komisjon ameti teadusekspertiisi alusel otsustama, milliseid uuringud 
on vajalikud ja/või asjaomased. Asendab muudatusettepanekut 12.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 42
ARTIKLI 52 PUNKT 1

Artikli 1 punkt e (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

“e) kehtivusaja pikendamise taotlus − 
käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse 
(EÜ) nr …/…+pediaatrias kasutatavate 
ravimite kohta* artikli 36 kohaselt 
väljaantud tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus

“e) kehtivusaja pikendamise taotlus − 
käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse 
(EÜ) nr …/…+ pediaatrias kasutatavate 
ravimite kohta* artikli 36 kohaselt 
väljaantud tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus; kui käesoleva määruse 
artikli 13 lõike 1 kohaldamisel ei tekki 
positiivset perioodi, on "kehtivusaja 
pikendamise taotlus" taotlus kuuekuulise 
kehtivusajaga tunnistuse saamiseks

Or. en

Selgitus

Praegune tekst võimaldab vaid kuuekuulist pikendust täiendava kaitse tunnistusega kaitstud 
toodetele. Paljud ravimid kiidetakse ravitoime olulisuse tõttu heaks vähem kui viie aastaga ja 
seega ei laiene neile täiendava kaitse tunnistuse pikendus. Praeguse teksti kohaselt ei saa 
nimetatud ravimitele pediaatrilise kasutuse pikendust kohaldada. Selle praktiline tagajärg 
võib olla, et see ei soodusta toodete pediaatriliste kliiniliste katsete läbiviimist – kaitse 
pikendamisest keeldumine kiiresti heakskiidetud toodete suhtes võib lükata edasi elusid 
päästvate ravimite kasutuselevõtmise. Käesolev muudatusettepanek parandaks oluliselt 
käesoleva määruse otstarvet, suurendades pediaatriliste kliiniliste katsete arvu, eriti elusid 
päästvate ravimite puhul.

  
+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse kuupäev ja number.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jolanta Dičkutė

Muudatusettepanek 43
ARTIKLI 52 PUNKT 1

Artikli 1 punkt e (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

“e) kehtivusaja pikendamise taotlus − 
käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse 
(EÜ) nr …/… pediaatrias kasutatavate 
ravimite kohta* artikli 36 kohaselt 
väljaantud tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus

“e) kehtivusaja pikendamise taotlus − 
käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse 
(EÜ) nr …/… pediaatrias kasutatavate 
ravimite kohta* artikli 36 kohaselt 
väljaantud tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus; kui käesoleva määruse 
artikli 13 lõike 1 kohaldamisel ei tekki 
positiivset perioodi, on "kehtivusaja 
pikendamise taotlus" taotlus kuuekuulise 
kehtivusajaga tunnistuse saamiseks

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 27 sama autori tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 44
ARTIKLI 52 PUNKT 2

Artikli 7 lõige 4 (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

4. Juba antud tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus esitatakse vähemalt 
kaks aastat enne tunnistuse kehtivusaja 
lõppu.

4. Juba antud tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus esitatakse vähemalt 
kuus kuud enne tunnistuse kehtivusaja 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Artikli 52 lõikes 2 ettenähtud täiendava kaitse tunnistuse pikendamise taotluse tähtaega tuleks 
lühendada kahelt aastalt kuuele kuule enne esialgse tunnistuse kehtivusaja lõppu: on palju 
juhtumeid, mil pediaatrilisi kliinilisi katseid ei saa läbi viia enne toote elutsükli hilist 
staadiumi. Enamikul juhtudest ei ole pediaatriliste uuringute läbiviimine eetiliselt õigustatud 
ilma selge ja õige teabe saamist ravimi tõhususe ja ohutuse kohta täiskasvanute puhul 
(kõrvaltoimed, vastunäidustused ja kaastoime teiste ravimitega, jne) ning seaks ohtu laste 
ohutuse uuringutel osalemisel. Seega oleks soovitatav kui täiendava kaitse tunnistuse 
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pikendamise taotluse tähtaega lühendatakse kahelt aastalt kuuele kuule, et julgustada 
taotlejat oma uuringuid jätkata, muutes samas uuringute perioodi võimalikult pikaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 45
ARTIKLI 52 PUNKT 2

Artikli 7 lõige 4 a (uus) (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

4 a. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, 
tuleb viie aasta jooksul pärast määruse 
(EÜ) nr .../...+ jõustumist taotlus juba välja 
antud tunnistuse pikendamiseks esitada 
hiljemalt kuus kuud enne tunnistuse 
kehtetuks muutumist.

Or. xm

Selgitus

Arvestades, et on olemas ravimid, mille patendikaitse lõppeb kahe aasta jooksul alates 
direktiivi vastuvõtmisest, peab olema ka võimalik taotleda nimetatud ravimite patendikaitse 
pikendust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 46
ARTIKLI 54 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 117 lõike 1 punkt d a (uus) (direktiiv 2001/83/EÜ)

Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 117 lõikesse 1 
lisatakse järgmine punkt:
"d a) ravim sisaldab abiainete või kattekihi 
komponentidena direktiivi 67/548/EMÜ1 I 
lisas loetletud kantserogeenseid, 
mutageenseid või reproduktsiooni 
mõjutavaid toksilise toimega aineid.
______

1EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ 
(ELT L 152, 30.4.2004, lk 1)."
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Or. en

Selgitus

Uus muudatusettepanek uue fakti tõttu (artikli 62 lõige 2d). Hiljuti Saksamaal läbiviidud 
uurimus näitas, et reproduktsiooni mõjutava toksilise toimega liigitatud ainet on kasutatud 
abiainena enam kui viiekümnes retsepti- ja retseptivabas ravimis. Ravimid, mille abiained või 
kattekiht sisaldavad kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktsiooni mõjutavaid toksilise 
toimega aineid, tuleks turult kõrvaldada. Sama ravi jaoks on olemas alternatiivseid ravimeid. 
Tootjad võiksid seega oma luba muuta, et nad saaksid müüa muudetud ravimit, mille abiained 
või kattekiht ei sisalda kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktsiooni mõjutavaid 
toksilise toimega aineid. Alternatiivsed ained on laialt levinud ja kasutusele võetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 47
ARTIKLI 54 PUNKT 1 B (uus)

Lisa 1 punkt 3.2.2.4 a (direktiiv 2001/83/EÜ)

Direktiivi I lisa punkti 3.2.2.4 a lisatakse 
järgmine lõik:

"Vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ1 1., 2. 
või 3. kategooriasse kuuluvaid 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktsiooni mõjutavateks toksilise 
toimega aineteks liigitatud aineid ei tohi 
kasutada ravimite abiainete või kattekihi 
komponentidena. 3. kategooriasse kuuluvat 
ainet võib kasutada, kui ainet on hinnanud 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alaline komitee ja kui komitee peab ainet 
ravimites kasutamisel vastuvõetavaks.
______

1EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ 
(ELT L 152, 30.4.2004, lk 1)."
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Selgitus

Uus muudatusettepanek uue fakti tõttu (artikli 62 lõige 2d). Hiljuti Saksamaal läbiviidud 
uurimus näitas, et reproduktsiooni mõjutava toksilise toimega liigitatud ainet on kasutatud 
abiainena enam kui viiekümnes retsepti- ja retseptivabas ravimis. Sellega on kaasnenud 
ulatuslik kokkupuude nimetatud ainega. See on eriti suur probleem rasedatele naistele, kuna 
see võib suurendada vastsündinud poiste puhul täheldatud genitaalseid väärarenguid. 
Tulevikus tuleb vältida kantserogeensete, mutageensete või reproduktsiooni mõjutavate 
toksilise toimega ainete kasutamist abiainetes või kattekihis. Abiainete kontrollimise käigus 
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tuleb selgeks teha, et selliseid aineid ei tohi kasutada.


