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Ravimiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2012

§ 1. Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

„(31) Ravimiamet võib anda loa müügiloaga retseptiravimi turustamiseks mõne teise
EuroopaMajanduspiirkonna liikmesriigi keelses pakendis koos eestikeelse pakendi infolehega, kui
samatoimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata ning ravimi katkematu varustatuse tagamineon oluline
inimese või looma tervise seisukohast. Ravimite puhul, mida ei turustata otsepatsiendile, võib Ravimiamet
loobuda eestikeelse pakendi infolehe nõudest.”;

2)paragrahvi 65 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ravimi müügiloa uuendamiseks esitab müügiloa hoidja Ravimiametile taotluse vähemaltüheksa kuud enne
müügiloa kehtivusaja lõppu.”;

3)paragrahvi 67 lõiked 2–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui müügiloa taotleja soovib, et Eesti osaleks Euroopa Majanduspiirkonnadetsentraliseeritud või
vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris viidatava riigina,lisandub hindamistasule 14 000 eurot.

(3) Vastastikuse tunnustamise korduva müügiloaprotseduuri ning müügiloa uuendamisedetsentraliseeritud
või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuri korral, kus Eesti osalebviidatava riigina, lisandub
hindamistasule 3000 eurot.”;

4)paragrahvi 68 lõikes 21asendatakse sõnad „Euroopa Liitu” sõnadega „EuroopaMajanduspiirkonda”;

5)paragrahvi 68 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ravimiamet hindab taotluse ja muude materjalide põhjal ravimi efektiivsuse, ohutuse jakvaliteedi vastavust
käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatudnõuetele ning koostab ravimi kohta
hinnanguaruande, sealhulgas selgitused ravimifarmatseutiliste, prekliiniliste ja kliiniliste uuringute tulemuste
ning riskijuhtimissüsteemi jaravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimiku kohta, samuti põhjendused iga
taotletudnäidustuse kohta eraldi. Ravimiamet võib taotluse hindamisel kasutada koosseisuväliseideksperte.”;

6)paragrahvi 70 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ravimiamet väljastab taotlejale müügiloa või teatab talle müügiloa andmisest keeldumisest 210päeva jooksul
alates taotluse vastuvõtmisest.”;

7)paragrahvi 70 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ravimiamet võib anda ravimile müügiloa ühel või mitmel järgmistest tingimustest:
1) riskijuhtimissüsteemi täiendamine meetmetega ravimi ohutu kasutamise tagamiseks;
2) müügiloa saamise järgse ohutus- või efektiivsusuuringu teostamine;
3) lisakohustuste täitmine seoses kõrvaltoime registreerimise või sellest teatamisega;
4) piisava ravimiohutuse järelevalvesüsteemi olemasolu;
5) muud tingimused või piirangud, mis on seotud ravimi ohutu ja efektiivse kasutamisega.”;

8)paragrahvi 70 täiendatakse lõigetega 41ja 42järgmises sõnastuses:
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„(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimustega müügiloa võib anda üksnes siis, kuitaotlejal ei ole
objektiivsetel ja tõendatavatel põhjustel võimalik esitada täielikke andmeid ravimiefektiivsuse ja ohutuse kohta
selle tavapärastes kasutustingimustes. Sellisel juhul seotaksemüügiloa pikendamine nimetatud tingimuste iga-
aastase läbivaatamisega.

(42) Ravimiamet teavitab Euroopa Ravimiametit kõikidest ravimi müügilubadest, mis on antudkäesoleva
paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimustega.”;

9)paragrahvi 70 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Ravimiamet avaldab viivitamata oma veebilehel müügiloa andmed koos pakendi infolehe,ravimi omaduste
kokkuvõtte ja avaliku hinnanguaruandega. Avalik hinnanguaruanne onavalikkusele arusaadaval viisil esitatud
hinnanguaruanne, mis sisaldab eelkõige ravimikasutamistingimusi käsitlevat kokkuvõtet ning millest on
eemaldatud konfidentsiaalse sisugateave.

(7) Lisaks avaldab Ravimiamet oma veebilehel selliste ravimite riskijuhtimiskavadekokkuvõtted, millele on
antud müügiluba käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatudtingimustega.”;

10)paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 71. Ravimi müügiloa kehtivus ja uuendamine

(1) Ravimi müügiluba antakse viieks aastaks.

(2) Ravimiamet uuendab müügiloa või teatab müügiloa hoidjale sellest keeldumisest ennemüügiloa kehtivusaja
lõppu. Ravimiamet võib pikendada müügiloa kehtivusaega kuni müügiloauuendamise taotluse menetlemise
lõpuni, kuid mitte rohkem kui ühe aasta võrra.

(3) Käesoleva seaduse § 70 lõike 2 alusel väljastatud müügiluba uuendatakse pärast viie aastamöödumist
tähtajatult. Käesoleva seaduse § 70 lõike 3 alusel väljastatud müügiluba uuendataksevastavalt müügiloa
kehtivuse lõppemise tähtajale viidatavas riigis.

(4) Tulenevalt ravimi ohutusalasest teabest, sealhulgas ravimit kasutanud patsientide vähesesthulgast, võib
Ravimiamet otsustada, et on vaja teist viie aastaga piiratud müügiloa kehtivuseperioodi.”;

11)paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravimi müügiloale kantakse andmed ravimi nimetuse, toimeaine, tugevuse, ravimvormi,pakendisuuruse,
kõlblikkuse aja, müügiloa hoidja või teisese müügiloa hoidja, ravimipartiiväljastamiseks vabastamise eest
vastutava tootja, müügiloa kehtivuse, ravimi klassifitseerimise,müügiloa piirangute, müügiloa tingimuste ja
nende täitmise tähtaja ning perioodilisteohutusaruannete esitamise sageduse kohta.”;

12)paragrahvi 73 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koos müügiloa andmisega kinnitab Ravimiamet ravimi omaduste kokkuvõtte, pakendiinfolehe, pakendi
märgistuse ja perioodilise ohutusaruande esitamise sageduse kooskõlaskäesoleva seaduse § 787lõikega 2,
tingimustega müügiloa puhul ka riskijuhtimiskavakokkuvõtte.”;

13)seaduse 3. peatüki 4. jagu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4. jagu
Ravimi müügiloa muutmine, müügiloa kehtivuse peatamine ja müügiloa kehtetuks tunnistamine

§ 76. Ravimi müügiloa muutmine, müügiloa kehtivuse peatamine ja müügiloa kehtetukstunnistamine

(1) Ravimiamet võib pärast müügiloa andmist kohustada müügiloa hoidjat teostamaohutusuuringu, kui ravimi
ohutuse suhtes tekib kahtlusi, või efektiivsusuuringu, kui varasemateefektiivsusuuringute asjakohasuses tekib
kahtlusi.

(2) Ravimiamet teavitab müügiloa hoidjat kirjalikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatudmüügiloa saamise
järgse ohutus- või efektiivsusuuringu teostamise kohustusest, selle eesmärgistning läbiviimise ja tulemuste
esitamise tähtajast. Müügiloa hoidjal on õigus 30 päeva jooksulalates kohustuse kohta teate saamisest esitada
sellele kirjalikult vastuväited.

(3) Ravimiamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vastuväidete põhjal otsuse, kasohutus- või
efektiivsusuuringu teostamise kohustus tühistada või kinnitada. Kohustusekinnitamisel muudab Ravimiamet
müügiluba, kandes sellele tingimuse käesoleva paragrahvilõikes 1 nimetatud kohustuse kohta.

(4) Müügiloa hoidja täiendab viivitamata riskijuhtimissüsteemi, võttes arvesse ohutus- võiefektiivsusuuringu
teostamise kohustust.
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(5) Ravimiamet teavitab Euroopa Ravimiametit kõikidest ravimi müügilubadest, mille kohta onkäesoleva
paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud kohustused.

(6) Ravimiamet võib ravimi müügiluba muuta, müügiloa kehtivuse peatada või müügiloakehtetuks tunnistada,
kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) ravimi müügiloa andmise aluseks olnud tingimused on muutunud või täitmata;
2) müügiloa hoidja ei täida käesoleva seadusega talle pandud kohustusi, rikub käesolevasseaduses või
reklaamiseaduses või nende seaduste alusel kehtestatud õigusaktides sätestatudnõudeid;
3) ravimi kohta saavad teatavaks uued andmed, mis võrreldes müügiloa taotlemiseks esitatudandmetega
kinnitavad ravimi väiksemat efektiivsust või suuremat ohtlikkust, või osutub ravimikasu ja ohtude suhe
arstiteaduse nüüdisaegset taset arvestades ebasoodsaks;
4) põllumajandusloomadele manustatavate ravimite puhul ei ole keeluaeg loomsete toiduainetetarbijate ohutuse
tagamiseks piisav;
5) Euroopa Komisjon on teinud vastava otsuse.

(7) Enne Ravimiameti algatusel müügiloa muutmist, müügiloa kehtivuse peatamist või müügiloakehtetuks
tunnistamist teavitab Ravimiamet müügiloa hoidjat asjakohase menetluse alustamisestning annab müügiloa
hoidjale mõistliku tähtaja arvamuse ja vastuväidete esitamiseks, määratesvajaduse korral ka nende esitamise
vormi.

(8) Kui ravimi müügiloa peatamise põhjustanud asjaolud on määratud tähtaja jooksulkõrvaldatud, lõpetatakse
müügiloa kehtivuse peatamine Ravimiameti peadirektori otsusega,vastasel korral tunnistatakse ravimi
müügiluba kehtetuks.

(9) Ravimiamet teavitab ravimi müügiloa muutmise, müügiloa kehtivuse peatamise või müügiloatühistamise
otsusest viivitamata müügiloa hoidjat, asjaomaste ravimite käitlemise tegevusloaomajaid, Euroopa
Ravimiametit, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Komisjoni.Ohu korral rahvatervisele teavitab
Ravimiamet ka ravimi väljakirjutamise õigusega isikuid võiüldsust.

(10) Ravimite puhul, mille kohta on müügiluba väljastatud kahes või enamas liikmesriigis,toimub müügiloa
muutmise, müügiloa kehtivuse peatamise või müügiloa tühistamise menetlusEuroopa Majanduspiirkonna ühise
menetlusena.

(11) Kui ravimiohutuse järelevalvega seotud andmete hindamisest tulenevalt on Ravimiametihinnangul vaja
kiireloomuliselt peatada või tühistada müügiluba, keelustada ravimitarned,teatada uutest vastunäidustustest,
piirata näidustusi või vähendada ravimi soovituslikku annustvõi kui müügiloa hoidja on teatanud ravimi
turustamise katkestamisest või müügiloa kehtetukstunnistamise algatamisest ohutuskaalutluste tõttu,
algatab Ravimiamet EuroopaMajanduspiirkonna kiirmenetluse. Ravimiamet teavitab kiirmenetluse
algatamisest viivitamatamüügiloa hoidjat ning Euroopa Ravimiametit, teiste liikmesriikide pädevaid
asutusi ja EuroopaKomisjoni hiljemalt järgmisel tööpäeval, samuti edastab Euroopa Ravimiametile
temaleteatavaks saanud asjakohase teabe. Sellisel juhul peatub müügiloa kehtivus kuni EuroopaRavimiameti
koordineerimisgrupi või Euroopa Komisjoni otsuse tegemiseni müügiloasäilitamise, muutmise, peatamise,
tühistamise või uuendamisest keeldumise kohta, välja arvatudjuhul, kui menetlus puudutab ainult Eestis antud
müügiluba.

(12) Ravimi müügiloa kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise korral peab ravimimüügiloa hoidja
korraldama ravimi turult kõrvaldamise ja välistama selle taassattumise käibesse.

(13) Kui ravimi müügiloa kehtivus on peatatud või tühistatud, võib Ravimiamet erandlikelasjaoludel lubada
ravimi müüki või väljastamist üleminekuajal nende patsientide jaoks, kedakõnealuse ravimiga juba ravitakse.”;

14)seaduse 3. peatüki 5. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ravimitega seotud muudatuste taotlemine”;

15)paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

„(11) Müügiloa hoidja tagab ravimi tootmis- ja kontrollimeetodite ajakohastamise, võttes arvesseteaduse ja
tehnika arengut, ning ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe ajakohastamiseuusimate teaduslikult
põhjendatud teadmiste, sealhulgas Euroopa ravimite veebiportaalisavaldatud hindamistulemuste ja soovituste
kohaselt.”;

16)paragrahvi 77 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Müügiloa hoidja tasub taotluse esitamise eest riigilõivu ning keskmise ehk IB tüüpi ja suureehk II tüüpi
muudatuse taotluse korral erialase hindamise tasu. Tasu suurus on IB tüüpimuudatuse korral 100 eurot ja II tüüpi
muudatuse korral 383 eurot taotluse kohta. Kui Eestiosaleb Euroopa Majanduspiirkonna detsentraliseeritud või
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vastastikuse tunnustamisemüügiloaprotseduuris viidatava riigina, lisandub erialase hindamise tasule IB tüüpi
muudatusekorral 500 eurot ja II tüüpi muudatuse korral 1000 eurot taotluse kohta.”;

17)paragrahv 78 tunnistatakse kehtetuks;

18)seaduse 3. peatükki täiendatakse 51. jaoga järgmises sõnastuses:

„51. jagu
Ravimiohutuse järelevalve

1. jaotis
Üldsätted

§ 781. Ravimiohutuse järelevalvesüsteem ja ravimiohutuse järelevalve peatoimik

(1) Ravimiohutuse järelevalvesüsteem on müügiloa hoidja ja Ravimiameti kasutatavravimiohutusalaste
ülesannete ja kohustuste täitmise süsteem, mis on ette nähtud müügiloasaanud ravimite ohutuse järelevalveks
ning kasu ja ohtude suhte muutuse avastamiseks.

(2) Ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimik on üksikasjalik kirjeldus ühe või mitme ravimiohutuse
järelevalvesüsteemi kohta, mida müügiloa hoidja rakendab. Peatoimik peab asumaEuroopa Majanduspiirkonnas.

§ 782. Riskijuhtimissüsteem ja riskijuhtimiskava

(1) Riskijuhtimissüsteem on ravimiohutuse järelevalvega seotud meetmete kogum, mis onkavandatud selliselt,
et oleks võimalik kindlaks teha, iseloomustada, ennetada või minimeeridaravimitega seotud ohtusid, sealhulgas
hinnata nimetatud meetmete tõhusust.Riskijuhtimissüsteem peab olema proportsionaalne ravimi kohta kindlaks
tehtud ja võimalikeohtudega ning müügiloa saamise järgsete ohutusandmete vajadusega.

(2) Riskijuhtimiskava on riskijuhtimissüsteemi üksikasjalik kirjeldus.

§ 783. Müügiloa hoidja kohustused ravimiohutuse järelevalve tagamisel

(1) Ravimiohutuse pideva järelevalve tagamiseks peab müügiloa hoidja looma müügiloagaravimite kohta
ravimiohutuse järelevalvesüsteemi ning tagama selle rakendamise kohta kannetetegemise ravimiohutuse
järelevalvesüsteemi peatoimikusse.

(2) Ravimiohutuse järelevalvesüsteemi toimimise tagamiseks peab müügiloa hoidja:
1) määrama ravimiohutuse järelevalve eest vastutava pädeva isiku ja teda asendava isiku ningteatama
Ravimiametile nende nimed ning kontaktandmed;
2) registreerima ja säilitama teabe kõrvaltoimete kohta, millele on mis tahes viisil tähelepanujuhtinud ravimi
kasutaja, proviisor, farmatseut või ravimi väljakirjutamise õigusega isik või mison ilmnenud müügiloa saamise
järgse ohutusuuringu käigus või mis on avaldatudmeditsiinikirjanduses, kui nimetatud allikas ei ole Euroopa
Ravimiameti jälgitavas nimekirjas;
3) rakendama meetmeid täpsete ja kontrollitavate andmete saamiseks võimalike kõrvaltoimetekohta, et teavet
teaduslikult hinnata;
4) hindama ravimiohutuse järelevalvesüsteemi abil teaduslikult kogu teavet ning võimalusiohtude
vähendamiseks ja ennetamiseks ning võtma vajaduse korral kasutusele asjakohasedmeetmed;
5) korraldama regulaarselt ravimiohutuse järelevalvesüsteemi auditeid, kandma auditi tulemusedravimiohutuse
järelevalvesüsteemi peatoimikusse, koostama auditi tulemuste põhjal asjakohaseparandusmeetmete kava ja
tagama selle täitmise;
6) rakendama iga ravimi puhul riskijuhtimissüsteemi;
7) hindama riskijuhtimiskavas või müügiloa tingimustes esitatud meetmete tulemuslikkust;
8) jälgima ravimi ohutusalaseid andmeid, et otsustada, kas ravimi kasutamise tõttu on ilmnenuduusi riske, kas
riskid on muutunud või on tekkinud muutusi ravimi kasu ja ohtude suhtes;
9) ajakohastama uute ohtude ilmnemisel või riskide muutumisel riskijuhtimissüsteemi;
10) järgima Euroopa Ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komiteesoovitusi ja
vastavat ajakava;
11) lähtuma ravimiohutuse tagamisel Euroopa Komisjoni juhenditest ja ravimiohutuse headesttavadest.

(3) Ravimiohutuse järelevalve eest vastutav pädev isik:
1) elab alaliselt Euroopa Majanduspiirkonnas ning on müügiloa hoidjale pidevalt kättesaadav;
2) vastutab ravimiohutuse järelevalvesüsteemi toimimise eest;
3) tagab müügiloa hoidjale edastatava ravimi ohutusalase teabe kogumise, säilitamise jahindamise ning ühtse
ligipääsu sellele;
4) valmistab ette Ravimiametile ravimi ohutuse kohta edastatava teabe;
5) tagab kohese ammendava vastamise Ravimiameti nõudmisele esitada lisateavet ravimiohutuse kohta,
sealhulgas ravimi müüki ja retseptide hulka kajastavat teavet.
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(4) Müügiloa hoidja tagab, et ravimiohutuse järelevalve eest vastutaval pädeval isikul onomandatud haridus
arstiteaduse erialal, veterinaarravimite korral loomaarstiteaduse erialal või onnimetatud kvalifikatsiooniga isik
pädevale isikule konsulteerimiseks pidevalt kättesaadav.

(5) Müügiloa hoidja tagab ravimiohutuse järelevalve eest vastutava pädeva isiku täiendusõppe jatööks vajalikud
vahendid.

(6) Müügiloa hoidja teavitab tuvastatud uutest riskidest, muutunud riskidest või kasu ja ohtudesuhte muutusest
Ravimiametit, Euroopa Ravimiametit ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

(7) Ravimiamet võib müügiloa hoidjalt mis tahes ajal nõuda ravimi kasu ja ohtude soodsa suhtepüsimist
tõendavate andmete esitamist. Müügiloa hoidjal on kohustus igale sellisele nõudelevastata täielikult ja
viivitamata.

(8) Ravimiamet võib müügiloa hoidjalt mis tahes ajal nõuda ravimiohutuse järelevalvesüsteemipeatoimiku
koopiat. Müügiloa hoidja esitab nimetatud dokumendi koopia hiljemalt seitsmendalpäeval pärast nõude
esitamist.

§ 784. Ravimiameti kohustused ravimiohutuse järelevalve tagamisel

(1) Ravimiamet tagab ravimiohutuse järelevalvesüsteemi riikliku toimimise, milleksRavimiamet:
1) teavitab ravimite väljakirjutamise õigusega isikuid, proviisoreid, farmatseute ja üldsustravimite
kõrvaltoimetest teatamise vajalikkusest;
2) võtab vastu teavet kõrvaltoimete kohta veebikeskkonnas ja paberteatistena ning rakendabasjakohaseid
meetmeid täpsete ja kontrollitavate andmete saamiseks kõrvaltoimete kohta, etteavet teaduslikult hinnata;
3) kogub ja hindab ravimiohutusalaseid andmeid uute riskide, muutunud riskide või ravimi kasuja ohtude suhte
muutuse avastamiseks;
4) rakendab vajalikke meetmeid ravimiohutusega seotud riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
5) teavitab ravimite väljakirjutamise õigusega isikuid, proviisoreid, farmatseute ja üldsustravimite kasutamisega
seotud riskide ilmnemisest;
6) hindab müügiloa hoidja koostatud riskijuhtimiskavas esitatud riski vähendamise meetmetetulemusi ja
müügiloa tingimustes esitatud meetmete tulemusi;
7) hindab riskijuhtimissüsteemi ajakohastamist;
8) inspekteerib Eestis müügiloa hoidjate ravimiohutuse järelevalvesüsteemide toimimist
ningkvaliteedisüsteemide nõuetele vastavust, kui ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimik asubEestis, ning
osaleb teiste liikmesriikide korraldatud inspektsioonides Euroopa Parlamendi janõukogu direktiivi 2001/83/EÜ
või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜveterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade
kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 3–67)kohaselt;
9) korraldab iga kahe aasta järel ravimiohutuse järelevalvesüsteemi auditi ja edastab EuroopaKomisjonile
aruande auditi tulemuste kohta;
10) osaleb Euroopa Ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komiteeühtse hindamise
töökorralduses ning teeb asjakohast koostööd teiste liikmesriikide pädevateasutustega;
11) osaleb Euroopa Komisjoni nõudmisel ravimiohutuse järelevalve tehniliste meetmeterahvusvahelises
ühtlustamises ja standardiseerimises Euroopa Ravimiameti koordineerimisel;
12) järgib Euroopa Ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komiteesoovitusi riski
vähendamise meetmete juurutamisel ning Euroopa Komisjoni otsuseid meetmetekohta, mida tuleb rakendada
liikmesriikides antud müügilubade tõttu.

(2) Ravimiamet lähtub ravimiohutuse järelevalves, sealhulgas inspektsioonide läbiviimisel janende tulemustest
teavitamisel, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2001/83/EÜ võiEuroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivist 2001/82/EÜ, Euroopa Komisjoni juhenditest ningravimiohutuse headest tavadest.

(3) Ravimiamet teavitab tuvastatud uutest riskidest, muutunud riskidest või ravimi kasu ja ohtudesuhte
muutusest Euroopa Ravimiametit, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja müügiloahoidjat.

(4) Ravimiamet ajakohastab hinnanguaruannet, kui saadakse uut teavet, mis on oluline ravimikvaliteedi, ohutuse
või efektiivsuse hindamise seisukohalt.

2. jaotis
Ravimi ohutusalane teave ja teabe edastamine

§ 785. Ravimi ohutusalane teave ja selle teabe edastamine

(1) Ravimi ohutusalane teave käesoleva seaduse tähenduses hõlmab:
1) mis tahes uusi andmeid ravimi ohutuse või eeldatust väiksema efektiivsuse kohta;
2) piiranguid, mille on ravimile seadnud pädevad asutused riigis, kus ravimit turustatakse;
3) teavet ravimi kõrvaltoimete kohta ehk kõrvaltoime teatist;
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4) teavet riski vähendamise või vältimise vajaduse kohta, mis eeldab kiirmenetluse algatamistkäesoleva seaduse
§ 76 lõike 11 kohaselt;
5) ravimi kasu ja ohtude suhte hindamisega seotud aruandeid ehk perioodilist ohutusaruannet.

(2) Müügiloa hoidja edastab Ravimiametile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2nimetatud teabe juhul,
kui see teave võib kaasa tuua vajaduse muuta müügiloa aluseks olevaidandmeid või dokumente. Nimetatud
teave peab hõlmama kõikide näidustuste suhtes ja kõikideselanikkonna rühmades tehtud kliiniliste uuringute või
muude uuringute nii positiivseid kui kanegatiivseid tulemusi, samuti andmeid ravimi müügiloale mittevastava
kasutamise kohta.

(3) Müügiloa hoidja edastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud teabe EuroopaParlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- javeterinaarravimite lubade
andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse EuroopaRavimiamet (ELT L 136, 30.04.2004, lk 1–33),
muudetud määrusega (EL) nr 1235/2010 (ELTL 348, 31.12.2010, lk 1–16), artiklis 24 osutatud andmebaasi
ja andmetöötlusvõrku (edaspidi Eudravigilance’i andmebaas). Veterinaarravimi müügiloa hoidja edastab
nimetatud teabeRavimiametile või Eudravigilance’i andmebaasi.

(4) Müügiloa hoidja edastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud teabeelektrooniliselt Euroopa
Ravimiametile, kes teeb aruanded Ravimiametile kättesaadavaksEuroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 726/2004 artiklis 25a osutatud andmebaasikaudu. Veterinaarravimi müügiloa hoidja edastab nimetatud
teabe elektrooniliselt Ravimiametile.Ravimiameti nõudmisel esitab müügiloa hoidja perioodilise ajakohastatud
ohutusaruandeviivitamata.

(5) Ravimiamet edastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud teabe Eudravigilance’iandmebaasi.

(6) Ravimiamet edastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud teabe EuroopaRavimiametile,
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja Euroopa Komisjonile.

(7) Kui müügiloa hoidja kavatseb esitada ravimi kasutamisega seotud riskide kohta avaliku teate,tuleb sellest
viivitamata informeerida Ravimiametit, Euroopa Ravimiametit ja EuroopaKomisjoni. Avalikkusele esitatav
ohutusalane teave peab olema objektiivne, ei tohi eksitada egasisaldada ravimireklaami.

(8) Ravimiamet teavitab Euroopa Ravimiametit, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja EuroopaKomisjoni
vähemalt 24 tundi ette kavatsusest avalikustada teavet ravimi kasutamisega seotudriskide kohta, välja
arvatud juhul, kui avalikkust on rahvatervise kaitseks vaja informeeridaviivitamata. Avalikustatavast teabest
eemaldatakse teave, mis võib kahjustada ärisaladust, jaisikuandmed, mille avaldamine ei ole inimeste tervise
kaitse seisukohalt oluline.

(9) Ohu ilmnemisel inimese või looma elule või tervisele või keskkonnale edastab müügiloahoidja asjakohase
teabe ravimi väljakirjutamise õigusega isikutele, kooskõlastades teabe sisu jaselle edastamise plaani
enne Ravimiametiga. Ravimiametil on õigus nõuda müügiloa hoidjaltnimetatud teabe edastamist ravimi
väljakirjutamise õigusega isikutele, proviisoritele jafarmatseutidele, kui see on vajalik ravimi ohutu ja efektiivse
kasutamise tagamiseks.

(10) Ravimiamet teavitab Terviseametit vaktsiinide kõrvaltoimetest, sealhulgas võimalikestravivigadest tingitud
kõrvaltoimetest.

(11) Müügiloa hoidja tasub Ravimiametile ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu 160 euroteelmisel
kalendriaastal kehtinud müügiloa kohta. Ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu onravimiohutuse
järelevalvesüsteemi haldamiseks, sealhulgas ravimi ohutusalase teabekogumiseks, hindamiseks, menetlemiseks,
Euroopa Majanduspiirkonna andmebaasidesse jarahvusvahelistele seirekeskustele edastamiseks, mittesekkuvate
ohutusuuringute plaanihindamiseks ning turul olevate ravimite kvaliteedi laboratoorseks jälgimiseks määratud
tasu.

(12) Kui Eesti osaleb Euroopa Majanduspiirkonna detsentraliseeritud või vastastikusetunnustamise
müügiloamenetluses viidatava riigina või Ravimiamet osaleb ravimi perioodiliseohutusaruande hindamise
Euroopa Ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuseriskihindamise komitee ühises töökorralduses
regulaarselt hinnanguaruande koostajana, onravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu 320 eurot eelmisel
kalendriaastal üle kuue kuu kehtinudmüügiloa kohta.

(13) Ravimiamet võib vabastada müügiloa hoidja tema sellekohase põhjendatud taotluse aluselravimi ohutus- ja
kvaliteediseire tasu maksmise kohustusest, kui ravimi müük Eestis on väiksemkui käesoleva paragrahvi lõike 14
alusel kehtestatud korras nimetatud kogus.

(14) Sotsiaalminister kehtestab määrusega ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimiohutus- ja
kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise korra.

§ 786. Ravimi kõrvaltoime

(1) Ravimi kõrvaltoime on igasugune kahjulik ja soovimatu toime, mis kaasneb ravimikasutamisega tavapärastel
või müügiloa tingimustes nimetamata kasutusaladel, ravivea, ravimiväär- või kuritarvitamise korral või ravimiga
töökeskkonnas kokkupuutumisel ning mille puhulei saa välistada põhjuslikku seost ravimi ja kõrvaltoime
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vahel. Veterinaarravimi kõrvaltoimeksloetakse ka kõrvaltoimet, mis avaldub inimesel pärast kokkupuudet
veterinaarravimiga,sealhulgas jääkidega loomsetes toiduainetes.

(2) Ravimi tõsine kõrvaltoime on kõrvaltoime, mis lõppeb surmaga, on eluohtlik, nõuabhaiglaravi või haiglaravi
pikendamist, põhjustab pikaajalise töövõime kaotuse, raske või sügavapuude, kaasasündinud väärarengu või
sünnidefekti.

(3) Ravimi seniteadmata kõrvaltoime on kõrvaltoime, mida ei ole kirjeldatud ravimi omadustekokkuvõttes või
mille iseloom, tõsidus või sagedus ei ole kooskõlas ravimi omadustekokkuvõttega.

(4) Ravimi väljakirjutamise õigusega isik on kohustatud teavitama Ravimiametit kõikidesttõsistest
kõrvaltoimetest.

(5) Ravimiametil on õigus kehtestada müügiloa hoidjatele, ravimi väljakirjutamise õigusegaisikutele,
proviisoritele ja farmatseutidele lisakohustusi ravimite kõrvaltoimetest teatamise kohta,kui see on ravimiohutuse
järelevalve seisukohast põhjendatud.

(6) Kõrvaltoimest võib teavitada müügiloa hoidjat. Müügiloa hoidja rakendab koostöösRavimiametiga ja
Euroopa Ravimiametiga meetmeid kõrvaltoimete topeltteatiste avastamiseks jaedastamise vältimiseks.

§ 787. Perioodiline ohutusaruanne

(1) Perioodiline ohutusaruanne on ravimi kasu ja ohtude suhte hindamisega seotud aruanne, missisaldab:
1) ravimi kasu ja ohtude suhte hindamiseks vajalike asjakohaste andmete ajakohastatudkokkuvõtet, sealhulgas
uuringutest saadud andmeid;
2) ravimi kasu ja ohtude suhte teaduslikku hinnangut;
3) andmeid ravimi müügi mahu ja retseptide hulga kohta, sealhulgas hinnangut ravimigakokkupuutuva
elanikkonna hulga kohta.

(2) Perioodiliste ohutusaruannete esitamise sagedus on proportsionaalne ravimist tulenevateohtudega ning see
täpsustatakse müügiloa tingimustes.

(3) Ravimite puhul, mille kohta on müügiluba rohkem kui ühes liikmesriigis või mis sisaldavadsama toimeainet
või toimeainete kombinatsiooni, hinnatakse perioodilisi ohutusaruandeidEuroopa Majanduspiirkonna ühise
menetlusena.

(4) Perioodilise ohutusaruande hindamisel lähtub Ravimiamet Euroopa Parlamendi ja nõukogudirektiivist
2001/83/EÜ või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2001/82/EÜ ningravimiohutuse headest tavadest.

(5) Pärast perioodilise ohutusaruande hindamist otsustab Ravimiamet, kas on vajalik müügilubamuuta, see
peatada või kehtetuks tunnistada. Euroopa Majanduspiirkonna ühise hindamise korrallähtutakse Euroopa
Ravimiameti koordineerimisgrupi või ravimiohutuse riskihindamise komiteeseisukohast või Euroopa Komisjoni
otsusest.

3. jaotis
Müügiloa saamise järgne mittesekkuv ohutusuuring

§ 788. Müügiloa saamise järgne mittesekkuv ohutusuuring

(1) Müügiloa saamise järgne mittesekkuv ohutusuuring (edaspidi mittesekkuv ohutusuuring) onravisse ja
arstlikku jälgimisse mittesekkuv ravimi omaduste uuring, mille on algatanud ja midajuhib või rahastab müügiloa
hoidja omal initsiatiivil või müügiloas sätestatud tingimustetäitmiseks. Mittesekkuva ohutusuuringu eesmärk on
teha kindlaks ravimiga seotud ohutegurid,nende iseloom ja ulatus, kinnitada ravimi ohutusprofiili või hinnata
riskijuhtimissüsteemitõhusust.

(2) Mittesekkuv ohutusuuring ei tohi edendada ravimi kasutamist.

(3) Mittesekkuvas ohutusuuringus osalevatele tervishoiutöötajatele võib hüvitada selleks kulunudaja ja tehtud
kulutused.

(4) Mittesekkuvat ohutusuuringut ei või alustada enne Ravimiameti kooskõlastuse saamist. Kuiuuringut
teostatakse mitmes liikmesriigis, peab müügiloa hoidja enne uuringu alustamist saamakooskõlastuse Euroopa
Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komiteelt, välja arvatudveterinaarravimi uuringu puhul.

(5) Kooskõlastuse saamiseks esitab müügiloa hoidja mittesekkuva ohutusuuringu plaaniRavimiametile või
Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komiteele, kes edastab60 päeva jooksul alates uuringu
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plaani esitamisest kirjaliku teate plaani kooskõlastamise võisellest keeldumise kohta. Veterinaarravimi uuringu
puhul kooskõlastab Ravimiamet teate ennePõllumajandusministeeriumiga.

(6) Mittesekkuva ohutusuuringu kooskõlastamisest keeldutakse, kui esineb vähemalt üksjärgmistest asjaoludest:
1) uuring edendab ravimi kasutamist;
2) uuring ei võimalda seatud eesmärkide täitmist;
3) tegemist on kliinilise uuringuga.

(7) Kui mittesekkuva ohutusuuringu on kooskõlastanud Euroopa Ravimiameti ravimiohutuseriskihindamise
komitee, edastab müügiloa hoidja enne uuringu alustamist Eestis uuringu plaaniRavimiametile.

(8) Enne mittesekkuva ohutusuuringu alustamist Eestis on vajalik kliiniliste uuringutemeditsiinieetika komitee
kooskõlastus käesoleva seaduse § 93 kohaselt, välja arvatudveterinaarravimi uuringu puhul.

(9) Mittesekkuv ohutusuuring teostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga2001/83/EÜ
ning ravimiohutuse heade tavadega.

(10) Mittesekkuva ohutusuuringu plaani muutmiseks esitab müügiloa hoidja plaani olulisedmuudatused
Ravimiametile või Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komiteelekooskõlastamiseks.
Ravimiamet või Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamisekomitee teavitab müügiloa hoidjat
muudatuste kooskõlastamisest või sellest keeldumisest.Müügiloa hoidja edastab enne muudatuste rakendamist
Eestis Euroopa Ravimiametiravimiohutuse riskihindamise komitee kooskõlastuse.

(11) Ravimiameti nõudmisel esitab müügiloa hoidja uuringu ajal mittesekkuva ohutusuuringuvahearuande.
12 kuu jooksul pärast uuringu lõppu esitab müügiloa hoidja Ravimiametileelektrooniliselt uuringu lõpparuande.

(12) Müügiloa hoidja hindab mittesekkuvast ohutusuuringust saadud andmeid ning esitabvajaduse korral
taotluse müügiloa muutmiseks.

(13) Ravimiamet võib mittesekkuva ohutusuuringu tulemuste alusel nõuda müügiloa muutmist,peatamist või
tühistamist.”;

19)paragrahvi 79 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ravimiregister sisaldab ravimi müügiloa andmeid, avalikku hinnanguaruannet koosriskijuhtimiskava
kokkuvõttega, ravimi omaduste kokkuvõtet, pakendi infolehte ja pakendimärgistust. Ravimiregister on seotud
Euroopa ravimite veebiportaaliga.”;

20)paragrahvi 82 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) käesoleva seaduse § 70 lõigetes 6 ja 7 nimetatud teavet ilma igasuguste muudatuste jalisadeta ning käesoleva
seaduse § 785lõigete 7, 8 ja 9 alusel edastatavat ravimi ohutusalastteavet;”;

21)paragrahvi 83 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Ravimite otsepakkumine meediateenuste seaduse tähenduses on keelatud.”;

22)paragrahvi 87 lõiget 2 täiendatakse pärast teist lauset kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Nimetatud uuringust tuleb teavitada Ravimiametit.”;

23)seadust täiendatakse §-ga 1161järgmises sõnastuses:

„§ 1161. Ravimiohutus

(1) Enne 2012. aasta 21. juulit väljastatud müügilubade suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse§ 783lõigete 1
ja 3 kohast ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimiku loomise jakättesaadavaks tegemise kohustust alates
müügiloa uuendamise kuupäevast või alates 2014. aasta21. juulist, olenevalt sellest, milline kuupäev on
varasem.

(2) Enne 2012. aasta 21. juulit väljastatud müügilubade korral ei nõuta iga ravimi puhulkäesoleva seaduse
§ 783lõike 2 punktist 6 tulenevat riskijuhtimissüsteemi rakendamist.Ravimiamet võib seada müügiloa hoidjale
kohustuse rakendada ravimi puhulriskijuhtimissüsteemi ning esitada Ravimiametile selle üksikasjalik kirjeldus,
kui on põhjustkahtlustada riskide olemasolu, mis võivad mõjutada müügiloa saanud ravimi riski ja kasu
suhet,andes enne otsuse tegemist müügiloa hoidjale võimaluse esitada 30 päeva jooksul kirjalikkevastuväiteid.
Kohustuse seadmisel muudetakse müügiloa tingimusi käesoleva seaduse § 70lõike 4 punkti 1 kohaselt.

(3) Käesoleva seaduse §-s 788sätestatud kohustust kohaldatakse ainult pärast 2012. aasta21. juulit alustatud
uuringute suhtes.
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(4) Ravimiamet koostab ravimiohutuse järelevalvesüsteemi auditi kohta aruande ja esitab selleEuroopa
Komisjonile hiljemalt 2013. aasta 21. septembril ning seejärel iga kahe aasta järel.”;

24)seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

„1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/84/EL, millega muudetakse ravimiohutusejärelevalve osas
direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevateühenduse eeskirjade kohta (ELT L 348,
31.12.2010, lk 74–99).”

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 21. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees
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