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liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
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***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus
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(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus pediaatrias kasutatavate ravimite ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 
2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (15763/5/2005 – C6-0000/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2004)0599)2 kohta;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2005)0577)3;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2006),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 5

(5) Ravimeid käsitlevate õigusaktide 
põhieesmärk peab olema rahvatervise 
kaitse ning see tuleb saavutada 
vahenditega, mis ei takista ohutute ravimite 
vaba liikumist ühenduses. Erinevused 
ravimeid käsitlevates siseriiklikes õigus- ja 
haldusnormides kipuvad takistama 
ühendusesisest kaubandust ja mõjutavad 
seega otseselt siseturu toimimist.

(5) Ravimeid käsitlevate õigusaktide 
põhieesmärk peab olema rahvatervise 
kaitse ning see tuleb saavutada 
vahenditega, mis ei takista ohutute ravimite 
vaba liikumist ühenduses. Erinevused 
ravimeid käsitlevates siseriiklikes õigus- ja 
haldusnormides kipuvad takistama 
ühendusesisest kaubandust ja mõjutavad 
seega otseselt siseturu toimimist. Seega on 
õigustatud igasugune tegevus, mille 

  
1 7.9.2005 vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0331.
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELTs seni avaldamata.
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eesmärk on edendada pediaatrias 
kasutatavate ravimite väljatöötamist ja 
lubamist, kui see aitab neid takistusi 
kõrvaldada või nende tekkimist vältida. 
Sellest tulenevalt on asutamislepingu 
artikkel 95 asjakohaseks õiguslikuks 
aluseks.

Selgitus

Artikkel 95 on kõnealuse määruse aluseks ning see tuleks ära märkida.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 8

(8) On asjakohane luua Euroopa 
Ravimiameti (edaspidi “amet”) juures 
teaduskomitee, nimelt pediaatriakomitee, 
kes on kogenud ja pädev laste ravis 
kasutatavate ravimite väljatöötamise ja 
kõikide aspektide hindamise alal. Sel 
eesmärgil peaks pediaatriakomitee olema 
sõltumatu ravimitööstusest.
Pediaatriakomitee peaks eelkõige 
vastutama pediaatriliste uuringute 
programmi teadusliku hindamise ja 
heakskiitmise eest ning uuringust 
loobumise ja uuringu edasilükkamise 
süsteemi eest, samuti peaks komiteel olema 
keskne roll määruses sätestatud 
mitmesuguste toetusmeetmete puhul. Kogu 
oma tegevuses peaks pediaatriakomitee 
arvestama võimalikku olulist raviga seotud 
kasu uuringutesse kaasatud lastele või 
laiemalt kõikidele lastele, kaasa arvatud 
vajadust vältida tarbetuid uuringuid. 
Pediaatriakomitee peaks järgima kehtivaid 
ühenduse nõudeid, sealhulgas direktiivi 
2001/20/EÜ ja rahvusvahelise 
ühtlustamiskonverentsi suunist E11, mis 
käsitleb ravimite väljatöötamist laste jaoks, 
ning vältima mis tahes viivitusi ravimite 
lubamisel muude inimrühmade jaoks 
seoses lastel uuringute läbiviimist 
käsitlevate nõuetega.

(8) On asjakohane luua Euroopa 
Ravimiameti (edaspidi “amet”) juures 
teaduskomitee, nimelt pediaatriakomitee, 
kes on kogenud ja pädev laste ravis 
kasutatavate ravimite väljatöötamise ja 
kõikide aspektide hindamise alal. 
Pediaatriakomiteele tuleks rakendada 
teaduskomiteede suhtes kehtivaid 
reegleid, mis on kindlaks määratud 
määruses (EÜ) nr 726/2004. 
Pediaatriakomitee liikmetel ei tohi seega 
olla farmaatsiatööstusega seotud rahalisi 
ega muid huvisid, mis võiksid nende 
erapooletust mõjutada, nad peavad 
tegutsema avalikes huvides ja sõltumatult 
ning esitama igal aastal rahaliste huvide 
deklaratsiooni. Pediaatriakomitee peaks 
eelkõige vastutama pediaatriliste uuringute 
programmi teadusliku hindamise ja 
heakskiitmise eest ning uuringust 
loobumise ja uuringu edasilükkamise 
süsteemi eest, samuti peaks komiteel olema 
keskne roll määruses sätestatud 
mitmesuguste toetusmeetmete puhul. Kogu 
oma tegevuses peaks pediaatriakomitee 
arvestama võimalikku olulist raviga seotud 
kasu uuringutesse kaasatud lastele või 
laiemalt kõikidele lastele, kaasa arvatud 
vajadust vältida tarbetuid uuringuid. 
Pediaatriakomitee peaks järgima kehtivaid 
ühenduse nõudeid, sealhulgas direktiivi 
2001/20/EÜ ja rahvusvahelise 
ühtlustamiskonverentsi suunist E11, mis 
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käsitleb ravimite väljatöötamist laste jaoks, 
ning vältima mis tahes viivitusi ravimite 
lubamisel muude inimrühmade jaoks 
seoses lastel uuringute läbiviimist 
käsitlevate nõuetega.

Selgitus

Parema õigusliku reguleerimise huvides tuleks viidata muudes õigusaktides juba väljendatud 
põhimõtetele, mida tuleb rakendada ka käesolevas määruses, muu hulgas komitee liikmete 
sõltumatuse osas.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 10

(10) Pediaatrilise uuringu programmi 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku 
lisamise eesmärk on tagada, et selliste 
ravimite väljatöötamine, mida võidakse 
kasutada lastel, muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ning et see kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste 
uuringute programmid esitada varakult 
ravimi väljatöötamise käigus, et enne 
müügiloa taotluse esitamist saaks läbi viia 
uuringud lastel. On asjakohane kehtestada 
pediaatrilise uuringu programmi esitamise 
tähtaeg, et tagada varane dialoog rahastaja 
ja pediaatriakomitee vahel. Kuna ravimite 
väljatöötamine on käimasolevate uuringute 
tulemustest sõltuv dünaamiline protsess, 
tuleks vajaduse korral ette näha 
heakskiidetud programmi muutmine.

(10) Pediaatrilise uuringu programmi 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku 
lisamise eesmärk on tagada, et selliste 
ravimite väljatöötamine, mida võidakse 
kasutada lastel, muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ning et see kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste
uuringute programmid esitada varakult 
ravimi väljatöötamise käigus, et enne 
müügiloa taotluse esitamist saaks 
asjakohastel juhtudel läbi viia uuringud 
lastel. On asjakohane kehtestada 
pediaatrilise uuringu programmi esitamise 
tähtaeg, et tagada varane dialoog rahastaja 
ja pediaatriakomitee vahel. Lisaks 
välditakse pediaatrilise uuringu 
programmi varajase esitamisega 
koosmõjus allpool kirjeldatud uuringust 
loobumise taotlusega muud elanikkonda 
puudutavate ravimite heakskiitmisega 
seotud viivitusi. Kuna ravimite 
väljatöötamine on käimasolevate uuringute 
tulemustest sõltuv dünaamiline protsess, 
tuleks vajaduse korral ette näha 
heakskiidetud programmi muutmine.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida täiskasvanutele mõeldud ravimite turulepääsu 
lubamise aeglustamist, võttes samal ajal arvesse pediaatriliste eriuuringute olulisust, mida 
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taotleja peab arvestama.

Muudatusettepanek 4
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, sätestatakse võimalus 
taotlejalt müügiloa saamise tingimusena 
nõuda, et ta esitaks riskijuhtimise süsteemi 
ja rakendaks seda ja/või viiks läbi 
turustamisjärgsed eriuuringud.

(24) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi 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 taotleja esitama ja 
rakendama riskijuhtimise süsteemi ja/või 
viima läbi turustamisjärgsed eriuuringud.

Selgitus

Konkreetse(te) põhjus(t)e korral muretsemiseks peab taotleja esitama asjakohase 
riskijuhtimise süsteemi.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 26

(26) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, 
tuleks juhul, kui kõik heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmis 
sisalduvad meetmed on täidetud, kui 
ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada 
nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1768/921 

(26) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, 
tuleks juhul, kui kõik heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu programmis 
sisalduvad meetmed on täidetud, kui 
ravimile antakse müügiluba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada 
nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1768/921 
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loodud täiendava kaitse tunnistust kuue 
kuu võrra.

loodud täiendava kaitse tunnistust kuue 
kuu võrra. Liikmesriikide ametiasutuste 
otsused meditsiinitoodete hindade 
kujundamise või riiklikusse 
ravikindlustussüsteemi kaasamise kohta 
ei mõjuta kõnealuse soodustuse andmist.

Selgitus

Tuleb soodustada pediaatrilise ravimi kättesaadavust kogu Euroopa Liidu territooriumil. 
Taotlejad ei tohi teatavate riiklike ametiasutustega seotud halduslike viivituste tõttu kahju 
saada.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 3 LÕIGE 2

2. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse 
pediaatriakomitee suhtes määrust (EÜ) nr 
726/2004.

2. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse 
pediaatriakomitee suhtes määrust (EÜ) nr 
726/2004, kaasa arvatud komitee liikmete 
sõltumatust ja erapooletust käsitlevaid 
sätteid.

Selgitus

Parema õigusliku reguleerimise huvides tuleks viidata muudes õigusaktides juba väljendatud 
põhimõtetele, mida tuleb rakendada ka käesolevas määruses, muu hulgas komitee liikmete 
sõltumatuse osas.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 16 LÕIGE 1

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu programm 
heakskiitmiseks hiljemalt pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, kui ei ole teisiti 
põhjendatud, nii et arvamus kõnealuse 
ravimi pediaatrias kasutamise kohta oleks 
võimalik anda müügiloa või muu 
asjaomase taotluse hindamise ajal.

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud müügiloa 
saamise taotluste puhul või artiklites 11 ja 
12 osutatud uuringust loobumise taotluste 
puhul esitatakse pediaatrilise uuringu 
programm või uuringust loobumise taotlus
heakskiitmiseks hiljemalt pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, kui ei ole teisiti 
põhjendatud, nii et arvamus kõnealuse 
ravimi pediaatrias kasutamise kohta oleks 
võimalik anda müügiloa või muu 
asjaomase taotluse hindamise ajal.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida täiskasvanutele mõeldud ravimite turulepääsu 
lubamise aeglustamist, võttes samal ajal arvesse pediaatriliste eriuuringute olulisust, mida 
taotleja peab arvestama.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 34 LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

1. Järgmistel juhtudel täpsustab taotleja 
lisaks tavapärastele turustamisjärgse 
järelevalve nõuetele meetmed, millega 
tagatakse ravimi kasutamise tõhususe ja 
võimalike kõrvaltoimete jälgimine lastel:

1. Järgmistel juhtudel täpsustab taotleja 
meetmed, millega tagatakse ravimi 
kasutamise tõhususe ja võimalike 
kõrvaltoimete jälgimine lastel:

Selgitus

Parema õigusliku reguleerimise huvides tuleks viidata muudes õigusaktides juba väljendatud 
põhimõtetele, mida tuleb rakendada ka käesolevas määruses, muu hulgas ravimiohutuse 
järelevalve osas.

Muudatusettepanek 9
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.

Selgitus

Parema õigusliku reguleerimise huvides tuleks viidata muudes õigusaktides juba väljendatud 
põhimõtetele, mida tuleb rakendada ka käesolevas määruses, muu hulgas ravimiohutuse 
järelevalve osas.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlusi, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 
üksnes juhul, kui ravim on lubatud
kõikides liikmesriikides.

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlusi, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 
üksnes juhul, kui ravim on saanud 
müügiloa kõikides liikmesriikides.
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Selgitus

Tuleb soodustada pediaatrilise ravimi kättesaadavust kogu Euroopa Liidu territooriumil. 
Taotlejad ei tohi teatavate riiklike ametiasutustega seotud halduslike viivituste tõttu kahju 
saada.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 43 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Amet avalikustab nimekirja …*** ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Amet avalikustab nimekirja kõige varem 
teise aasta jooksul ja hiljemalt …*** ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 45 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Amet koostab lõike 3 rakendamise 
huvides teaduslikud suunised uuringute 
olulisuse hindamiskriteeriumide 
määratlemiseks. Neid suuniseid 
rakendatakse pärast komisjoni 
heakskiitva hinnangu saamist.

Selgitus

Ameti, seega teadlaste ülesanne on määrata kindlaks, milliseid uuringuid peetakse vajalikuks 
ja/või asjakohaseks.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 52 PUNKT 2

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

4a. Ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, tuleb viie aasta jooksul 
pärast määruse (EÜ) nr .../...* 
[pediaatrias kasutatavate ravimite kohta] 
jõustumist taotlus juba välja antud 
tunnistuse pikendamiseks esitada 
hiljemalt kuus kuud enne tunnistuse 
kehtetuks muutumist.
_____
Väljaannete talitusele: palun sisestada 
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käesoleva määruse number.

Selgitus

See üleminekuklausel on oluline olemasolevate ravimite korral, mille tunnistus muutub 
kehtetuks, kuid mis võivad laste jaoks oluliseks osutuda.
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Tänu kõnealusele määrusele saab lastele mõeldud eriravimeid viimaks laste jaoks kasutusse 
anda. Sageli on laste ravimiseks kasutatavad tooted samad, mida kirjutatakse välja 
täiskasvanud patsiendile, vähendades kasutamisel üksnes annuseid. Samas on teada, et lapse 
ainevahetus erineb täiskasvanu omast. Seetõttu ei vaja lapsed teistsugust ravimvormi kui 
täiskasvanud mitte ainult sellepärast, et nad neid paremini taluvad, vaid ka selleks, et tagada 
ravimi suurem tõhusus.

Samuti tuleb hoolt kanda selle eest, et kõnealust ühenduse õigusakti saaks rakendada 
võimalikult ruttu.

Raportöör võtab teatava rahuloluga vastu ühise seisukoha, mis ühest küljest hõlmab mitmeid 
Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid ja teisest küljest nõustub mitme Euroopa 
teadusuuringute elavdamiseks mõeldud erimeetmega.

Sellest hoolimata soovib raportöör tuua ühisesse seisukohta täpsustusi, et muuta määrust 
pragmaatilisemaks.

Ravimiohutuse järelevalve valdkonnas ning pediaatriakomitee liikmete sõltumatuse osas 
tuleks viidata juba vastuvõetud direktiividele ja määrustele, et vältida õigusaktide sisulist 
kattumist.

Lastele mõeldud toodete kättesaadavaks muutmine ei tohi takistada täiskasvanutele mõeldud 
ravimite arendamist. Samuti teeb raportöör ettepaneku rakendada teatud juhtudel õigustatud 
loobumist uuringutest. See võimaldaks teaduslikel kaalutlustel mitte täita kohustust esitada 
pediaatriliste uuringute tulemus ja täiskasvanuid puudutavate uuringute tulemus korraga.

Samuti näib oluline lisada artiklisse 52 üleminekuklausel. Selle lisamine on oluline 
olemasolevate ravimite korral, mille tunnistus muutub kehtetuks, kuid mis võivad laste jaoks 
oluliseks osutuda. Kui soovime nüüdsest peale rangemad olla, riskime uute raviviiside tuleku 
tõkestamisega. See üleminekuklausel ei põhjustaks kahju ravimitööstusele, mis võiks seega 
välja töötada uusi ravimeid.

Lisaks on kõnealuse määruse õiguslikuks aluseks EÜ asutamislepingu artikkel 95 ning on 
arusaamatu, et nõukogu selle viite välja jättis.

Kõnealuse ühenduse teksti väljatöötamise kaudu saab Euroopa Liit enda käsutusse tõhusad 
vahendid, et aidata kaasa pediaatrias kasutatavate ravimite arendamisele ning leevendada 
olulisi puudujääke rahvatervise valdkonnas, mida me siiamaani tunneme. Nii ei sõltu meie 
lapsed enam Ameerika või Aasia teadlaste heast tahtest.


