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Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 
28 «Ravimi müügiloa taotluse liigid ja 

vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni 
loetelu, täiendavale dokumentatsioonile 

esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise 
tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu 

arvestamise ja tasumise kord» 
lisa 3 

[RTL 2009, 34, 445 – jõust. 12.04.2009] 

 

RAVIMI MÜÜGILOA UUENDAMISE TAOTLUS  

  
INIMESTEL KASUTATAV RAVIM  VETERINAARRAVIM  

 
VASTASTIKUSE TUNNUSTAMISE PROTSEDUUR   Protseduuri number: __/_/____/___/__/__ 
TSENTRAALNE PROTSEDUUR    
RIIKILIK PROTSEDUUR  
 
Viidatav liikmesriik: 

AT BE BG  CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU 
IE  IS IT     LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO    
SE SI     SK   UK 
     

Kaasatud liikmesriigid:  
AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU 

IE  IS IT     LI   LT LU LV MT NL NO PL PT RO    
SE SI    

SK   UK    Mitte ühtegi 
   
Kas preparaat on liikmesriikides turul?  Jah   Ei             
Kui jah, millistes liikmesriikides?  

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU 
IE  IS IT     LI   LT LU LV MT NL NO PL PT RO    
SE SI    

SK   UK 

 
Ravimi nimi:       
 
Toimeaine(d):       
 
Farmakoterapeutiline rühm ja ATC kood:        
 
Ravimvorm ja tugevus:       
 
Manustamisviis :       
 
Loomaliik (liigid) (veterinaarravimite korral): 
      
 
Müügiloa number (numbrid):       

Müügiloa hoidja nimi ja aadress:  
       
      
      
      
Kontaktisiku nimi ja aadress:  
      
      
      
      
Telefon:       
Faks:        
e-post:       
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Esmase müügiloa väljastamise kuupäev 
viidatavas liikmesriigis/Ühenduses:       
 
Esmase müügiloa lõppemise kuupäev viidatavas 
liikmesriigis/Ühenduses:       
 

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev Eestis: 
      
 
Esmase müügiloa lõppemise kuupäev Eestis: 
      

 
 
 
 
 
 
TOOTJAD 
 
Volitatud tootja(d) (või importijad) EEA-s kes vast utab partii kasutamiseks vabastamise 
eest, kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artiklitega 40 ja 51 või direktiivi 2001/82/EÜ artiklitega 44 ja 
55. (märgitakse ka pakendi infolehes ja vajadusel pakendi märgistusel) 
 
Ettevõtte nimi:       
Aadress:       
Riik:       
Telefon:       Faks:       e-post:       
 

Juhul, kui on mitu vabastajat,loetleda need siin, kasutades ülaltoodud formaati.  

      
 
Verepreparaatide ja vaktsiinide kohta: 
Riikliku labori (OMCL) andmed, kus toimub ametlik partii kasutamiseks vabastamine, kooskõlas 
direktiivi 2001/83/EÜ artiklitega 111(1), 113, 114 (1)-(2) ja 115. 
 
Ettevõtte nimi:       
Aadress:       
Riik:       
Telefon:       Faks:       e-post:       
 

Juhul, kui on mitu vabastajat, loetleda need siin, kasutades ülaltoodud formaati.  

      
 
Partii kontrolli/testimise korraldamine. Partii kon trolli/testimise ettevõte(ettevõtted) EMP-s 
või riikides, kus toimib MRA/PECA  vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 51 või direktiivi 
2001/82/EÜ artiklile 55, kui erineb ülal nimetatust: 
 
Ettevõtte nimi:       
Aadress:       
Riik:       
Telefon:       Faks:       e-post:       
 

Juhul, kui on mitu kontrolli/testimise ettevõtet, loetleda need siin, kasutades ülaltoodud formaati.  
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Ravimpreparaadi tootja(d) ja tootmiskoht(kohad) :  
(k.a nende lahustite tootmiskohad, mis on eraldi pakendites, kuid kuuluvad ravimi juurde) 
 
Ettevõtte nimi:       
Aadress:       
Riik:       
Telefon:       Faks:       e-post:       
 
Igas tootmiskohas teostatava etapi lühikirjeldus:       
 

Juhul, kui on mitu tootjat, loetleda need siin, kasutades ülaltoodud formaati.  

      
 

Toimeaine(te) tootja(d)  (loetleda kõik tootmisprotsessis osalevad tootmiskohad, ainult vahendajate ja
tarnijate andmed ei ole aktsepteeritavad) 
 
Ettevõtte nimi:       
Aadress:       
Riik:       
Telefon:       Faks:       e-post:       
 

Juhul, kui on mitu tootjat, loetleda need siin, kasutades ülaltoodud formaati.  

      

 
 

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINE(TE) KVALITATIIVNE JA KVANT ITATIIVNE KOOSTIS 
(Tsentraalselt registreeritud preparaatide puhul peab koostise kirjeldus olema kvaliteedi eksperdi 
avalduses tabeli kujul) 
 
Märkida ühik, mille kohta koostis on esitatud( nt 1 kapsel) 
 
Toimeaine(d)*  
 
      

Kogus 
 
      

Ühik 
 
      

viide/monograafia 
standard  
      

Abiaine(d)* 
 
      

Kogus 
 
      

Ühik 
 
      

viide/monograafia 
standard  
      

*iga aine kohta tuleb märkida vaid üks nimi  järgmises tähtsuse järjekorras: INN (soovitatud INN, 
millele on vajadusel  lisatud soola või hüdraadi nimi), Ph.Eur., riiklik farmakopöa, üldkasutatav nimi, 
teaduslik nimi  

Andmeid tootmises kasutatud ülehulkade kohta ei mär gita koostises, kuid tuleb märkida 
järgnevalt 
- toimeaine(d)       
- abiaine(d)        
 

 
MUUTUSED RAVIMIINFODES 
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Kui ravimiinfot (ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi kavand ja pakendi infoleht) 
muudetakse, tuleb järgnevalt esitada kinnitatud ning muutunud tekst, muudatused tuleb 
tekstis selgelt ära märkida.  

 

KINNITATUD RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE 
TEKST 

MUUDETUD RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTTE 
TEKST 

      
 
 
 

      
 

 

LISATUD DOKUMENTATSIOON 
Märkus: 
• Kui tegemist on humaanravimiga, kustutada veterinaarravimite puhul nõutavate dokumentide 

nimekiri. 
• Kui tegmist on veterinaarravimiga, kustutada humaanravimte puhul nõutavate dokumentide 

nimekiri. 
 

AINULT HUMAANRAVIMITELE : 
 

Moodul 1 
 

 

 1.0   Kaaskiri 

 1.1  Sisukord 

 1.2  Müügiloa uuendamise taotluse vorm koos lisadega: 

 Nimekiri kõikidest registreeritud ravimvormidest, millele on müügiloa uuendamise 
taotlus esitatud (tabeli kujul) 

 Andmed kontaktisikute kohta: 

 • Ravimite ohutusega tegelev pädev isik EEA-as 

 • Ravimi defektide ja tagasikutsumise eest vastutav pädev isik EEA-s 

 • MLH teadusüksuse kontaktisik EEA-s, kes vastutab ravimiga seotud teabe 
eest  

 Nimekiri EL liikmesriikidest/Norra/Island, kus ravim on registreeritud koos esmase 
müügiloa väljastamise kuupäevaga 

 Vastastikuse tunnustamise protseduuri või detsentraalse protseduuri korral 
kinnitatud või läbivaatamisel olevate IA/IB ja II tüüpi muutuste ja müügiloa 
laienduste, artikkel 61(3) teatiste loetelu, mis on toimunud pärast müügiloa 
väljastamist või eelmist ML uuendamist kronoloogilises järjestuses koos protseduuri 
numbri (kui on kohaldatav), taotluse esitamise kuupäeva, muutuse kinnitamise 
kuupäeva (kui on kinnitatud) ja muutuse sisu lühikirjeldusega 

 Kronoloogiline nimekiri järelmeetmetest; tsentraalselt registreeritud ravimitel kõik 
teatavad konkreetsed kohustused esitatud peale ML väljastamist või eelmist ML 
uuendamist koos kohustuse sisu, staatuse, esitamise kuupäeva ning lahenduse 
kuupäevaga (kui on kohaldatav) 

 Ülevaadatud nimekiri kõikidest järelmeetmetest/müügiloa andmise järgsetest 
kohustustest ja tsentraalselt registreeritud ravimite teatavatest konkreetsetest 
kohustustest ning lisada allkirjastatud kohustuskiri (kui on kohaldatav) 
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 Pädeva asutuse poolt väljastatud dokument tõendamaks Euroopa 
majanduspiirkonnas või riigis, kus toimib MRA paikneva tootmiskoha vastavust 
headele tootmistavadele (GMP),  mitte vanem kui kolm aastat. Viitest EudraGMP 
andmebaasile piisab samuti, kui see on kättesaadav 

 Tootmiskohtadele, mis asuvad väljaspool EEA-d tuleb esitada loetelu viimati 
toimunud GMP inspektsioonidest koos tootmiskohta (kohti) inspekteerinud pädeva 
asutuse kinnitusega, milles on näidatud viimase GMP inspektsiooni kuupäev, 
inspektsiooni teostanud pädeva asutuse nimi, preparaatide kategooriad ja 
tegevused, mida inspekteeriti ning inspektsiooni tulemus 

 Iga toimeaine tootja pädeva isiku deklaratsioon kinnitusega, et toimeaine on 
toodetud vastavalt headele tootmistavadele (GMP) 

 Deklaratsioon ravimi partii kasutamiseks vabastamise eest vastutava firma pädevalt 
isikult kinnitamaks, et toimeaine on toodetud vastavalt headele tootmistavadele 
(GMP)  

 1.3.1 Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi kavand ja pakendi infoleht, nii inglisekeelne kui 
eestikeelne, eestikeelne elektrooniliselt 

 1.3.3 Ravimi näidised (ainult tsentraalselt registreeritud ravimitele) 

 1.4 Informatsioon ekspertide kohta: 

 1.4.1 Ravimi kvaliteedi eest vastutava pädeva isiku allkirjastatud elulookirjeldus  

 1.4.2 Ravimi mittekliinilise osa eest vastutava pädeva isiku allkirjastatud elulookirjeldus 
(ainult tsentraalselt registreeritud ravimitele) 

 1.4.3 Ravimi kliinilise osa eest vastutava pädeva isiku allkirjastatud elulookirjeldus  

Moodul 2 
 

 

 2.3 Kokkuvõte ravimi kvaliteedi dokumentatsioonist (QOS) 

 2.4  Ülevaade ravimi mittekliinilisest dokumentatsioonist (ainult tsentraalselt registreeritud 
ravimitele) 

 2.5   Ülevaade ravimi kliinilisest dokumentatsioonist 

Moodul 5 
 

 

 5.3.6 Perioodiline ohutusaruanne (PSUR) 
 

AINULT VETERINAARRAVIMITELE 
 

 1.0 Kaaskiri 

 1.1 Sisukord 

 2 Müügiloa uuendamise taotluse vorm koos lisadega: 

 2.1 Nimekiri kõikidest registreeritud ravimvormidest, millele on müügiloa uuendamise 
taotlus esitatud tabeli kujul 

 2.2 Andmed kontaktisikute kohta: 

 • Ravimite ohutusega tegelev pädev isik EEA-as  

 • Ravimi defektide ja tagasikutsumise eest vastutav pädev isik EEA-s 

 • MLH esindav kontaktisik (juhul, kui erinev taotluse menetlemise vältel esindanud 
kontaktisikust) 

 2.3 Nimekiri EL liikmesriikidest/Norra/Island, kus ravim on registreeritud koos esmase 
müügiloa väljastamise kuupäevaga 
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 2.4 Kronoloogiline nimekiri peale ML väljastamist või eelmist ML uuendamist esitatud 
muutustest, ML laiendustest, järelmeetmetest jne.; tsentraalselt registreeritud 
ravimitel kõik teatavad konkreetsed kohustused koos sisu, staatuse, esitamise 
kuupäeva ning lahenduse kuupäevaga  

 2.5 Ülevaadatud nimekiri kõikidest järelmeetmetest/müügiloa andmise järgsetest 
kohustustest ja tsentraalselt registreeritud ravimite teatavatest konkreetsetest 
kohustustest ning lisada allkirjastatud kohustuskiri (kui on kohaldatav) 

 2.6 Riigilõivu tasumise maksekorralduse koopia (kui on kohaldatav) 

 2.7 Pädeva asutuse poolt väljastatud dokument tõendamaks Euroopa 
majanduspiirkonnas või riigis, kus toimib MRA paikneva tootmiskoha vastavust 
headele tootmistavadele (GMP),  mitte vanem kui kolm aastat.    

2.8 Tootmiskohtadele, mis asuvad väljaspool EEA-d tuleb esitada loetelu viimati 
toimunud GMP inspektsioonidest koos tootmiskohta(kohti) inspekteerinud pädeva 
asutuse kinnitusega, milles on näidatud viimase GMP inspektsiooni kuupäev, 
inspektsiooni teostanud pädeva asutuse nimi, preparaatide kategooriad ja 
tegevused, mida inspekteeriti ning inspektsiooni tulemus 

 2.9 Iga toimeaine tootja pädeva isiku deklaratsioon kinnitusega, et toimeaine on 
toodetud vastavalt headele tootmistavadele (GMP) 

 2.10 Deklaratsioon ravimi partii kasutamiseks vabastamise eest vastutava firma pädevalt 
isikult kinnitamaks, et toimeaine on toodetud vastavalt headele tootmistavadele 
(GMP) 

 3 Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi kavand ja pakendi infoleht, nii inglisekeelne 
kui eestikeelne, eestikeelne elektrooniliselt 

 4 Ravimi kvaliteedi osa eest vastutava eksperdi avaldus, kaasaarvatud: 

 4.1 Toimeaine ja lõpp-produkti kinnitatud spetsifikatsioonid.  

 4.2 Toimeaine(te) ja abiaine(te) kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis  

 5 Ravimi kliinilise osa eest vastutava eksperdi avaldus 

 6 Ravimi ohutuse eest vastutava eksperdi avaldus 

 7 Perioodiline ohutusaruanne (PSUR) 

 8 Transmissiivse spongioformse entselofalopaatia (TSE) sertifikaat 
 
Kinnitan, et ravimipreparaadi kvaliteedi kaasajastamiseks on sisse viidud muudatused ning need 
on kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikliga 23 või direktiivi 2001/82/EÜ artiklile 27 (1) või EÜ 
regulatsiooni nr 726/2004 artikliga 16. Preparaat vastab kehtivatele CHMP/CVMP ravimite 
kvaliteeti puudutavatele juhenditele.  
 
Kinnitan, et preparaadi andmetes ei ole muid muudatusi peale Ravimiametis kinnitatud 
muudatuste.  
 
Kinnitan, et on tasutud riigilõiv taotluse esitamise eest ning taotluse hindamise tasu makstakse 
vastavalt esitatud arvele kehtiva korra kohaselt. 
 
Riigilõiv on tasutud    
 
Allkiri__________________________ 
 

Ametikoht______________________ 

Nimi 
trükitult_______________________________ 

 

Kuupäev       

Teine allkiri________________________ Ametikoht ______________________ 
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(kui on kohane) 
Nimi 
trükitult______________________________
_ 
 

Kuupäev       

 

 


