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Käesolevas brošüüris selgitatakse Euroopa ravimite reguleerimissüsteemi toimimist. Selles
kirjeldatakse ravimite1 müügilubade andmist ja ravimijärelevalvet Euroopa Liidus (EL) ning
seda, kuidas Euroopa ravimite reguleerimissüsteem – Euroopa Komisjoni, ELi ja Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikide ravimeid reguleerivate asutuste ning Euroopa
Ravimiameti (EMA) partnerlus – toimib, et tagada ELi patsientide juurdepääs kvaliteetsetele, tõhusatele
ja ohututele ravimitele.

ELi ravimite reguleerimissüsteem
Euroopa ravimite reguleerimissüsteem põhineb
võrgustikul, kuhu kuuluvad ligi 50 reguleerivat asutust
31 EMP riigist (28 ELi liikmesriiki ning Island,
Liechtenstein ja Norra), Euroopa Komisjon ja EMA. Just see
võrgustik muudab ELi reguleerimissüsteemi ainulaadseks.
Võrgustikku toetavad tuhanded
eksperdid kogu Euroopast,
pakkudes ELis ravimite
reguleerimiseks parimaid
teaduslikke eriteadmisi
ja kõrgeima kvaliteediga
teaduslikke nõuandeid.

Ravimiregulatsioonis
osalevate ekspertide
mitmekesisus ELis
soodustab teadmiste,
ideede ja parimate tavade
vahetust teadlaste vahel,
kes püüdlevad ravimite
reguleerimisel kõrgeimate
standardite poole.

EMA ja liikmesriigid teevad
uute ravimite ja uue ohutusteabe hindamisel koostööd ning
jagavad eriteadmisi. Nad toetavad
üksteist, vahetades ravimite reguleerimisel teavet näiteks
järgmistes valdkondades: ravimite kõrvaltoimetest teatamine,
kliiniliste uuringute järelevalve, ravimitootjate inspekteerimine
ning hea kliinilise tava, hea tootmistava, hea turustamistava
ja hea ravimiohutuse järelevalvetava järgmine. Süsteem toimib, sest ELi õigusnormide kohaselt peab iga liikmesriik järgima ravimite müügilubade andmisel ja ravimijärelevalves samu
eeskirju ja nõudeid.
Tihedalt
Kõiki võrgustikus osalejaid ühendavad
koostööd
tehes vähendavad
IT-süsteemid hõlbustavad teabevaliikmesriigid
hetust ravimiohutuse järelevalve,
dubleerimist, jagavad
kliiniliste uuringute lubade andmise
töökoormust ning
ja järelevalve ning hea tootmistagavad ravimite
ja turustamistava järgimise valdtõhusa ja tulemusliku
reguleerimise
konnas.
kogu ELis.

Müügiload
Rahvatervise kaitsmiseks ja Euroopa kodanikele kvaliteetsete, ohutute ja tõhusate ravimite kättesaadavuse
tagamiseks peavad kõik ravimid saama enne ELi turule
laskmist müügiloa. Euroopa süsteem pakub müügiloa saamiseks eri viise.

1.

Tsentraliseeritud menetlus võimaldab ravimit turustada
ühtse ELi-ülese hindamise alusel ning müügiluba kehtib kogu
ELis. Farmaatsiaettevõtted esitavad EMA-le ühtse müügiloa
taotluse. Ameti inimravimikomitee või veterinaarravimite komitee hindab taotlust teaduslikust aspektist ja annab Euroopa
Komisjonile soovituse müügiloa andmise kohta. Kui Euroopa
Komisjon on tsentraliseeritud müügiloa andnud, kehtib see
kõikides ELi liikmesriikides. Tsentraliseeritud müügiloa menetlus on kohustuslik enamiku uuenduslike ravimite, sealhulgas
harvikravimite korral.
Enamik ELis turustatavaid ravimeid ei ole
saanud müügiloa tsentraliseeritud menetlusega, vaid liikmesriikide pädevatelt
asutustelt.
Kui äriühing soovib saada ravimi müügiluba mitmes liikmesriigis, võib ta kasutada üht järgmistest menetlustest:

EMA
võimaldab
kasutada üht
taotlust, üht
hindamist ja üht
müügiluba
kogu ELis.

•

detsentraliseeritud menetlus võimaldab äriühingutel
samaaegselt taotleda ravimi müügiluba mitmes ELi
liikmesriigis, kui sel ei ole veel müügiluba üheski
ELi riigis ja see ei kuulu tsentraliseeritud menetluse
kohaldamisalasse;

•

vastastikuse tunnustamise menetlus võimaldab
äriühingutel, kelle ravim on saanud müügiloa ühes ELi
liikmesriigis, taotleda sama müügiloa tunnustamist
teistes ELi riikides. See protsess võimaldab liikmesriikidel
tugineda üksteise teaduslikele hinnangutele.

Ravimitele kohaldatakse ELis samu eeskirju ja nõudeid olenemata müügiloa saamise viisist.
ELi ravimite reguleerimissüsteemi oluline tunEri
nusjoon on selle toimimise ja otsuste tegeviisid
mise läbipaistvus.
müügiloa
saamiseks
Iga inim- või veterinaarravimi kohta, mis
– ühtsed
on pärast EMA hindamist müügiloa saanud
eeskirjad.
või mille müügiloa andmisest on keeldutud,
avaldatakse Euroopa avalik hindamisaruanne
(EPAR). Liikmesriigilt müügiloa saanud ravimi kohta avaldatakse samuti avalik hindamisaruanne, mis sisaldab ravimi
hindamisteavet.

Meditsiiniseadmete reguleerimine ei kuulu Euroopa ravimite reguleerimissüsteemi kohaldamisalasse.
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Hinnakujundus ja hüvitamine
Pärast müügiloa andmist määratakse igas liikmesriigis
eraldi kindlaks ravimi hind ja hüvitamiskord, võttes
arvesse ravimi võimalikku rolli ja kasutust riigi tervishoiusüsteemis.

EMA teaduskomiteed
EMA-l on seitse teaduskomiteed, mis viivad läbi
teaduslikke hindamisi:
•

Inimravimi komitee (CHMP);

•

ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC);

Euroopa Komisjoni roll

•

veterinaarravimite komitee (CMVP);

•

Harvikravimite komitee (COMP);

Euroopa Komisjonil on ELis ravimite reguleerimisel
oluline roll. EMA teaduslikele hindamistele tuginedes
komisjon annab, keeldub andmast, muudab ja peatab
ravimite müügilube, mida on taotletud tsentraliseeritud menetluse kaudu. Komisjon võib võtta ka ELi-üleseid meetmeid, kui
liikmesriigilt müügiloa saanud tootega seoses on tuvastatud
ohutusprobleem ja EMA ravimiohutuse riskihindamise komitee
hindamise järel peetakse vajalikuks võtta ühtlustatud reguleerivaid meetmeid kõikides liikmesriikides. Euroopa Komisjon
võib võtta ka muude ravimiregulatsiooni aspektidega seotud
meetmeid:

•

taimsete ravimite komitee (HMPC);

•

uudsete ravimite komitee (CAT);

•

pediaatriakomitee (PDCO).

•

algatusõigus – komisjon võib teha ravimisektoris uute
õigusaktide või õigusaktide muudatuste ettepanekuid;

•

rakendamine – komisjon võib võtta rakendusmeetmeid
ning teha ELi ravimiõiguse nõuetekohase rakendamise
üle järelevalvet;

•

üleilmne haare – komisjon tagab sobiva koostöö
asjakohaste rahvusvaheliste partneritega ja edendab
ELi reguleerimissüsteemi kogu maailmas.

Riikide pädevad asutused
ELis inim- ja veterinaarravimite reguleerimise eest vastutavad
riikide pädevad asutused koordineerivad oma tööd ravimiametite juhtide koostöövõrgustikus. Riikide pädevate asutuste
juhid teevad EMA ja Euroopa Komisjoniga tihedat koostööd,
et tagada tõhus ja tulemuslik koostöö Euroopa ravimite reguleerimisvõrgustikus ja selle toimimine. Ravimiametite juhtide koostöövõrgustik kohtub neli korda aastas, et arutada võrgustiku
jaoks olulisi strateegilisi küsimusi, nagu teabevahetus, IT-areng
ja parimate tavade vahetamine, ning ühtlustada vastastikust
tunnustamist ja detsentraliseeritud menetlusi.

EMA roll

Suunised ja teaduslikud nõuanded

EMA vastutab nende uuenduslike ja kõrgtehnoloogiliste ravimite teadusliku hindamise eest, mille farmaatsiaettevõtted on välja töötanud ELis kasutamiseks. EMA
asutati 1995. aastal, et tagada kogu Euroopas teadusressursside parim kasutamine ravimite hindamise, järelevalve ja ravimiohutuse järelevalve raames.

EMA koostab koostöös oma teaduskomiteede
ja töörühmade ekspertidega teaduslikke suuniseid.
Suunised kajastavad biomeditsiini uusimaid suundumusi. Need on üleilmselt kättesaadavad kõikidele ravimiarendajatele, kes soovivad esitada ELis müügiloa taotluse, ning
annavad juhiseid nende arendusprogrammide teostamiseks,
et tagada ravimite järjekindel ja kvaliteetne arendamine kogu
ELis.

Eksperdid osalevad EMA töös teaduskomiteede, töörühmade,
teadusnõuanderühmade ja muude ad hoc nõuanderühmade
liikmetena või ravimeid hindavate riiklike hindamisrühmade
liikmetena. Eksperdid valitakse nende teaduslike eriteadmiste
põhjal ja enamiku neist lähetavad liikmesriikide pädevad asutused. Ka patsiendid ja tervishoiutöötajad osalevad üha enam
ameti töös, sealhulgas ravimite hindamisel.
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EMA annab äriühingutele ravimite arendamiseks ka tootepõhiseid teaduslikke nõuandeid. Selle olulise vahendiga edendatakse kvaliteetsete, tõhusate ja ohutute ravimite arendamist
ja kättesaadavust patsientide hüvanguks. Teaduslikke nõuandeid võivad anda ka riikide pädevad asutused.
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Tootjatele tegevuslubade andmine
ja nende järelevalve
Ravimite tootjatel, importijatel ja turustajatel peab
ELis olema nendeks tegevusteks luba. Iga liikmesriigi
reguleerivad asutused vastutavad selliste tegevuslubade andmise eest oma territooriumil. Kõik tootmis- ja impordiload sisestatakse avalikku Euroopa andmebaasi EudraGMDP,
mida haldab EMA.
ELi turule viidava ravimi taotlustoimikus nimetatud tootjaid,
sealhulgas väljaspool ELi asuvaid tootjaid, inspekteerib ELi
pädev asutus, kui Euroopa Liidu ja tootjariigi vahel ei ole sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingut. Inspekteerimise
tulemusi saavad hinnata kõik liikmesriigid ja need tehakse
EudraGMDP kaudu kogu ELis avalikult kättesaadavaks.
Liikmesriikide inspektsioonide samaväärsust tagatakse ja säilitatakse mitmel viisil, sealhulgas ühtsete õigusnormide, ühise
hea tootmistava, ühtsete inspekteerimismenetluste, tehnilise
toe, koosolekute, koolituse ning sise- ja välisaudititega.
ELi importimiseks peab ravimi toimeainega kaasas olema
tootjariigi pädeva asutuse kirjalik kinnitus, et kasutatud hea
tootmistava on vähemalt samaväärne ELi tunnustatud hea
tootmistava standarditega. Sellest on vabastatud riigid, kes
on taotlenud ELilt oma ravimite toimeainete tootjate järelevalve reguleerimissüsteemi hindamist ja kelle puhul on leitud,
et see on ELi omaga samaväärne.
Iga ravimipartii peab enne ELis turustamist saama tunnistuse,
et selle tootmine ja katsetamine on toimunud hea tootmistava
kohaselt ja kooskõlas müügiloaga. Kui toode on väljaspool ELi
toodetud ja liitu imporditud, tuleb seda ELis täielikult analüüsida, kui EL ja eksportiv riik ei ole sõlminud vastastikuse tunnustamise lepingut.

Ravimiohutuse järelevalve
Euroopa ravimite reguleerimissüsteem tagab kõikide
Euroopa turul kättesaadavate ravimite ohutuse
järelevalve kogu nende olelusringi jooksul.
EMA-l on inimravimite ohutusele keskendunud komitee –
ravimiohutuse riskihindamise komitee. Mitmes liikmesriigis
müügiluba omava ravimi ohutusprobleemi korral võetakse
kogu ELis samu reguleerivaid meetmeid ning kõikide
liikmesriikide patsientidele ja tervishoiutöötajatele
antakse samu juhiseid.
Kõik võimalikud kõrvaltoimed, millest patsiendid ja tervishoiutöötajad teatavad, tuleb sisestada EMA hallatavasse veebipõhisesse ELi infosüsteemi EudraVigilance, mille abil kogutakse,
hallatakse ja analüüsitakse ravimite võimalike kõrvaltoimete
teateid. EMA ja liikmesriigid jälgivad neid andmeid pidevalt
uue ohutusteabe tuvastamiseks.
EMA tagab tsentraalselt müügiloa saanud ravimite võimalike
kõrvaltoimete teadetele avaliku juurdepääsu ravimite võimalike
kõrvaltoimete teadete Euroopa andmebaasis. See veebileht
võimaldab kasutajatel vaadata kõiki EudraVigilance’ile esitatud
võimalike kõrvaltoimete teateid.
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Ravimiohutuse riskihindamise komiteel on ulatuslik pädevus,
mis hõlmab ravimiohutuse järelevalve kõiki aspekte. Lisaks
oma rollile riskihindamisel annab komitee Euroopa ravimite
reguleerimisvõrgustikule nõuandeid ja soovitusi riskijuhtimise
kavandamise ning ravimite turustamisjärgse kasulikkuse ja riski hindamise kohta.

Avalikud ärakuulamised
Lisaks võimaldavad ELi ravimiohutuse järelevalve alased õigusaktid ravimiohutuse riskihindamise komiteel korraldada ravimite ohutusülevaatuste ajal avalikke ärakuulamisi, kui seda peetakse vajalikuks. Avalike ärakuulamiste
eesmärk on toetada komitee otsustusprotsessi, pakkudes
ülevaadet, teadmisi ja üksikasju ravimite kasutamise kohta
kliinilises praktikas.

Kliinilised uuringud
Kliinilise uuringu loa andmise ja järelevalve eest vastutab liikmesriik, kus uuring toimub. Euroopa kliiniliste
uuringute andmebaasi (EudraCT) abil peetakse arvestust, millisteks kliinilisteks uuringuteks on ELis luba antud.
Riikide pädevad asutused ja kliiniliste uuringute rahastajad kasutavad seda kliiniliste uuringute teabeprotokollide ja tulemuste
sisestamiseks. EMA teeb osa sellest teabest ELi kliiniliste uuringute registri kaudu avalikult kättesaadavaks.

Rahvusvaheline koostöö
Euroopa Komisjon ja EMA teevad liikmesriikidega
tõhusalt koostööd tihedate sidemete loomiseks partnerorganisatsioonidega kogu maailmas. Selle tegevuse
eesmärk on edendada reguleerimisalaste ja teaduslike eriteadmiste õigeaegset vahetamist ning reguleerimisvaldkonna
parimate tavade väljatöötamist kogu maailmas.
Euroopa Komisjon ja EMA teevad Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) koostööd mitmesugustes küsimustes, nagu
ELi-välistele turgudele suunatud ravimid (ravimid, mis
vaadatakse üle EMA nn artikli 58 kohase menetluse alusel),
ravimite kvaliteet ja rahvusvaheliste mittekaubanduslike
nimetuste väljatöötamine.
ELis on üks peamisi mitmepoolse rahvusvahelise koostöö
foorumeid inimravimite tehniliste nõuete rahvusvaheline
ühtlustamisnõukogu (ICH), mis ühendab Euroopa, Jaapani
ja Ameerika Ühendriikide ravimiameteid ja farmaatsiatööstust.
ICH on pühendunud ohutuse, kvaliteedi ja efektiivsuse kui
uute ravimite heakskiitmise ja müügiloa andmise põhikriteeriumide ühtlustamisele. Veterinaarravimite valdkonnas on
samaväärseks foorumiks veterinaarravimite tehniliste
registreerimisnõuete rahvusvaheline ühtlustamiskonverents
(VICH).
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EMA ja paljud riikide pädevad asutused osalevad ka ravimite kontrolli konventsioonis ja ravimite kontrolli koostöökavas
(koos „PIC/S“), mille raames ravimikontrolliasutused teevad
tõhusalt rahvusvahelist koostööd hea tootmistava valdkonnas.

Reguleerimisalase teadustegevuse toetamine
väljaspool ELi – artikli 58 kohane menetlus
Inimravimikomitee võib koostöös WHOga korraldada teaduslikke hindamisi ja esitada arvamusi ravimite kohta, mis
on ette nähtud kasutamiseks ainult väljaspool ELi. Inimravimikomitee kohaldab neid ravimeid hinnates samu rangeid
standardeid nagu ELis kasutamiseks ette nähtud ravimite hindamisel. Ravimeid, millele kohaldatakse ameti asutamismääruse artiklist 58 tulenevat menetlust, kasutatakse üleilmselt
rahvatervist mõjutavate haiguste ennetamiseks või raviks.
Nende hulka kuuluvad WHO laiendatud immuniseerimisprogrammis kasutatavad või rahvatervist ohustavate prioriteetsete haiguste eest kaitsvad vaktsiinid ning WHO sihthaiguste,
nagu HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi ravimid.

Reguleerimisalane koostöö ja teabevahetus rahvusvaheliste
reguleerivate asutustega tagatakse ka ravimeid reguleerivate
asutuste rahvusvahelise foorumi (IPRF) kaudu.
Hiljuti loodi kogu maailma asutusi hõlmav strateegiline foorum
– ravimeid reguleerivate asutuste rahvusvaheline koalitsioon
(ICMRA). ICMRA on ravimeid reguleerivate asutuste juhtide
vabatahtlik ülemaailmne organisatsioon, mis tegeleb
strateegilise koordineerimise, nõustamise ja juhtimisega.
Sõlmitud on ka hulk kahepoolseid koostöölepinguid, mis
hõlbustavad olulise ravimiteabe vahetamist reguleerivate
asutuste vahel ELis ja väljaspool.

Euroopa Liit – peamised faktid
Rahvaarv:
üle 500 miljoni

SKP:
12,9 triljonit eurot

Euroopa
Liit (EL) on
loonud kõikides
liikmesriikides
kohaldatava standardse
õigussüsteemi abil ühtse
turu. Kõikides liikmesriikides
kohaldatakse ravimite
müügilubade andmise ja
ravimiohutuse järelevalve
valdkonnas samu eeskirju
ja ühtlustatud
menetlusi.

ELiga
ühinemine
tähendab
kohustust kohaldada
ühenduse õigustikku (ELi
õigusaktide ja suuniste
kogumit), et tagada
samade standardite
järgimine kõikides ELi
liikmesriikides.

Ravimeid reguleerivad asutused:
üle 50

Ametlikud keeled:
24

Euroopa Majanduspiirkond
(EMP) = Euroopa Liit +

Euroopa Liit= 28 liikmesriiki

Austria
Austria

Belgium

Belgia

Bulgaria
Bulgaaria

Croatia
Horvaatia

Italy
Itaalia

Latvia
Läti

Lithuania
Leedu

Luxemburg
Luksemburg
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Cyprus Czech Republic
Küpros
Tšehhi Vabariik

Malta
Malta

Netherlands
Madalmaad

Denmark

Taani

Estonia

Eesti

Finland

Poland
Poola

Portugal
Portugal

Romania
Rumeenia

Soome

France
Germany
Prantsusmaa
Saksamaa

Slovakia
Slovakkia

Slovenia
Sloveenia

Greece

Kreeka

Spain
Hispaania

Hungary

Ungari

Ireland

Iirimaa

Sweden
United Kingdom
Rootsi Ühendkuningriik

Iceland
Island

Liechtenstein
Liechtenstein

Norway
Norra
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