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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. 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 väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2001/82/EÜ ja direktiivi 2001/83/EÜ seoses ravimite müügilubade 
tingimuste muutmisega
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0123);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0137/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Võimalus esitada üks ühine taotlus 
ühe või mitme samase muudatuse 
tegemiseks mitme müügiloa tingimustes 
peab laienema igat tüüpi muudatustele, et 
lihtsustada ja tõhustada menetlusi.

Or. fr



PE409.420v01-00 6/10 PR\731036ET.doc

ET

Selgitus

Võimalus esitada üks ühine taotlus ühe või mitme samase muudatuse tegemiseks mitme sama 
pädeva asutuse poolt väljastatava müügiloa tingimustes peaks laienema ka muud tüüpi 
muudatustele. See vähendaks oluliselt halduskoormust, lihtsustaks taotluste läbivaatamist ja 
oleks heakskiidetud muudatuste samaaegse rakendamise tõttu kasulik patsientidele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega.

Or. fr

Selgitus

Praeguses süsteemis näevad määrused (EÜ) nr 1084/2003 (põhjendus 8) ja 1085/2003 
(põhjendus 6) müügiloa laiendamise raames ette võimaluse esitada eraldi täielik taotlus 
müügiloa saamiseks ravimile, mille jaoks on luba juba antud teise nime all koos teistsuguste 
raviomaduste kokkuvõttega. See võimalus tuleb säilitada. Teatud ravimite nimetused on 
tihedalt seotud kindla haigusega ja kohustus säilitada sama nimetus täiesti erineva haiguse 
puhul võib patsientidele kahjulikku mõju avaldada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23 c:
„Artikkel 23 c

Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
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– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega. ”

Or. fr

Justification

1er- Il parait important d'étendre aux autres catégories de modifications cette possibilité de 
soumission d'une demande unique. 2e : Le système actuel prévoit la possibilité pour une 
extension de l’AMM, de présenter une demande d’autorisation complète et distincte pour un 
médicament qui a déjà été autorisé, mais sous une autre dénomination et avec un résumé des 
caractéristiques du produit différent. Il est essentiel de conserver cette possibilité. Certains 
noms de médicaments sont  associés à une pathologie et être obligé de conserver le même 
nom pour une pathologie différente pourrait avoir un effet dommageable pour le patient.
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SELETUSKIRI

1) Taust

Ravimi elutsükli jooksul muutuvad mitmed selle aspektid. Tehnoloogia edusammud ja uued 
teaduslikud andmed pakuvad võimalust olemasolevate ravimite parandamiseks. Kõnealused 
arengud on seotud näiteks ravimite tootmisprotsessi, puhastamismeetodite või ka uue 
ravinäidustuse lisamise ja patsientidele mõeldud kasutamise eeskirjade ajakohastamisega, 
millele lisatakse soovimatute mõjude esinemisel kogutud uus ohutust käsitlev teave. Muu 
hulgas kaasnevad ravimitööstuse tugevdamisega ühinemise ja ülevõtmiste kaudu mitmed 
halduslikud muudatused, nagu näiteks ravimifirmade nime või aadressi muutus. Kõiki neid 
muudatusi nimetatakse variatsioonideks ning ravimimüügilubade omanikud peavad nendest 
pädevatele asutustele teatama.

Ravimitööstus pühendab olulise osa oma reguleerimistegevusest kõnealuste variatsioonide 
haldamisele. Näiteks keskmise suurusega ravimifirma, kes toodab geneerilisi ravimeid ja 
kellel on üle 400 loetletud toote (sealhulgas erinevad ravimivormid ja toimeainekogused), 
esitab aastas üle 4 000 variatsiooni. Suure ravimifirma puhul on vastav näitaja ligikaudu 
19 000.

2) Ravimimüügilubade muudatusi käsitlevate reguleerivate nõuete praeguse süsteemi 
nõrkus

Praegune variatsioonide haldamine osutub üha vähem tõhusaks ning ei rahulda ei ametiasutusi 
ega ravimitööstust tervikuna.

Et 80 % nii inimtervishoiu- kui ka veterinaarsektori ravimite puhul antakse müügiluba riikliku 
menetluse kaudu, mõjutab kõnealune läbivaatamine märkimisväärselt Euroopa Liidu 
ravimiturgu.

Siseriiklike müügilubade andmise suhtes kehtivad samad reguleerivad nõuded, mis kehtivad 
Euroopa tasandi menetluste kaudu antud müügilubade suhtes. Seevastu müügilubade 
muudatuste reguleerivad nõuded ei ole ühtlustatud.

Siseriiklike müügilubade muudatuste puhul tuleb järgida iga liikmesriigi konkreetseid sätteid, 
mis erinevad Euroopa reguleerivatest nõuetest.

Seega käsitletakse riiklike menetluste kaudu müügiloa saanud toote sama muudatust eri 
liikmesriikides erinevalt seoses esitatava toimiku ja hindamismenetlusega.

Kõnealusel olukorral on negatiivsed mõjud:
– pädevate asutuste ja ravimifirmade täiendav ja põhjendamatu halduskoorem;

– muudatuste rakendamise ettenägemisega seotud raskused;

– olulised erinevused muudatuste lisamise tähtaegades seoses ravimiomaduste kokkuvõtte 
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ning tervishoiutöötajatele ja patsientidele mõeldud kasutamise eeskirjadega ning seega 
ravimite siseturu üldises toimimises;

– patsientidele, sest teatavate ravimi tõhusust parandavate muudatuste tegemine võib hilineda 
või toimumata jääda.

3) Kavandatavad parandused

Raportöör toetab aktiivselt Euroopa Komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on variatsioonide 
süsteemi läbivaatamine ja lihtsustamine, et see tooks kasu inimeste ja loomade tervisele. 
Kõikide ravimite kohta peavad kehtima müügiloa saamise korrast olenemata samad 
muudatuse hindamise, heakskiitmise ja haldamise kriteeriumid.

Süsteemi optimeerimine tooks kasu eelkõige patsientidele pikaajalises perspektiivis, kuna see 
soodustaks esiteks ravimite parandamist ja teiseks avaldaks positiivset mõju pädevate asutuste 
vahendite kasutamisele rahvatervise parema kaitsmise nimel.

Ravimimüügiloa tingimustega seotud muudatuste lihtsustamine tooks kaasa nende suhtes 
samade muudatuste heakskiitmise, haldamise ja järelevalve kriteeriumide kehtestamise, 
olenemata õiguslikust menetlusest, millega kõnealustele ravimitele müügiluba anti.

Seega on ühtlustamist ja lihtsustamist silmas pidades oluline, et ravimimüügilubade 
muudatuste suhtes kehtiksid samad reguleerivad nõuded, olenemata algsest kasutatud 
registreerimismenetlusest. See tooks kasu kõikidele, nii patsientidele, ametiasutustele kui ka 
ravimifirmadele.

Lisaks kõiki ravimeid hõlmavale ühtlustamisele oleks soovitav lihtsustada ravimimüügilubade 
muudatuste reguleerimissüsteemi, eriti väikeste muudatuste puhul, mille mõju asjaomase 
ravimi kvaliteedile, ohutusele või tõhususele on minimaalne või puudub. 10. juunil 2008 
ühehäälselt vastuvõetud komisjoni määrus, milles käsitletakse inimtervishoius ja veterinaarias 
kasutatavate ravimite jaoks välja antud müügilubade tingimuste muudatuste läbivaatamist, 
toob kaasa süsteemi märkimisväärse lihtsustamise.

Ravimimüügilubade muudatuste haldamise optimaalse reguleerimissüsteemi loomiseks on 
oluline määratleda täpselt muudatuste eri kategooriad. Komisjon näeb iga muudatuste 
kategooria puhul ette üksikasjalike loetelude koostamise. Oluline on võtta arvesse kehtivate 
siseriiklike süsteemide saadud kogemusi. Riikliku menetluse kaudu müügiloa saanud ravimite 
muudatuste puhul on teatavad liikmesriigid juba kohaldanud lihtsat teavitamise süsteemi 
suure hulga muudatuste suhtes, mida nad Saksamaa eeskujul käsitlevad väikeste 
muudatustena. Riiklikud muudatuste eri kategooriate loetelud on andnud aluse Euroopa 
tasandil loetelude koostamiseks.

Komisjon teeb ettepaneku teatava hulga reguleerimissüsteemi oluliste muudatuste kohta 
seoses ravimimüügilubade muudatuste haldamisega ning on saanud oma määruses ulatuslikult 
inspiratsiooni Saksamaa näitest. Proportsionaalsust silmas pidades ei kuulu määruse 
kohaldamisalasse homöopaatilised ravimid ja traditsioonilised taimsed ravimid, mis ei ole 
müügiluba saanud, kuid mille suhtes kohaldatakse lihtsustatud registreerimismenetlust. 
Raportöör avaldab kõnealuse sätte üle heameelt, kuna sellega välditakse 
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registreerimismenetluse, mis on teatavates liikmesriikides palju lihtsam, keeruliseks 
muutmist.

Siiski tuleks kavandatavat süsteemi täiendavalt parandada, kui muudatus on seotud mitme 
müügiloaga, andes võimaluse kõiki neid müügilube hõlmava taotluse ühekordseks 
esitamiseks.

Oma määrusega näeb komisjon ette kõnealuse võimaluse piiramise IA tüüpi väikeste 
muudatustega. Siiski on niisugusest meetmest täiskasu saamiseks (halduskoormuse 
kergendamiseks ning muudatuse uurimise ja selle kõigi asjaomaste toodete suhtes samaaegse 
rakendamise lihtsustamiseks) oluline laiendada seda võimalust teistele muudatuste 
kategooriatele: IB tüüpi väikestele muudatustele ja II tüüpi suurtele muudatustele.

Selle kohta teeb komisjon ettepaneku üksnes artiklis 20 kirjeldatud ülesannete jaotamise 
menetluse raames. Kui asjaomased müügiload on välja andnud sama liikmesriik riikliku 
menetluse alusel, ei ole nimetatud ülesannete jaotamise menetluse kasutamine põhjendatud, 
seda tuleks kasutada eri liikmesriikide või erinevate algsete registreerimismenetluste alusel 
välja antud müügilubade muudatuste puhul. Tegelikult annab eri pädevate asutuste poolse 
muudatuse või muudatuste rühma hindamise mitmekesisuse kõrvaldamine kasu just selles 
kontekstis.

Müügilubade laiendustega seoses teeb komisjon ettepaneku, et ravimi nimi jääks samaks nagu 
algse müügiloa puhul (artikkel 19).

Kehtiva süsteemi raames on määrustega (EÜ) nr 1084/2003 (põhjendus 8) ja (EÜ) nr 
1085/2003 (põhjendus 6) ette nähtud võimalus esitada laienduse saamiseks eraldi täielik 
taotlus müügiloa saamiseks ravimile, mille jaoks on luba juba antud teise nime all koos 
teistsuguse ravimiomaduste kokkuvõttega.

Praeguse süsteemi raames pakutava võimaluse säilitamine on oluline. Teatavatel juhtudel võib 
osutuda vajalikuks registreerida erineva nimega müügiloa laiendus, mis käsitleb esimese 
müügiloa jaoks algselt registreeritud ravinäidustusest erinevat ravinäidustust. Teatavad 
ravimite nimed on seotud tugevalt konkreetse haigusega ja kohustus säilitada sama nimi 
erineva haiguse puhul võib patsientidele kahjulikuks osutuda.
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