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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 

23.11.2017, 

milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 raames 

käsitletakse selliste inimtervishoius kasutatavate gadoliiniumi sisaldavate 

kontrastainete müügilube, mis sisaldavad üht või mitut järgmistest toimeainetest: 

gadobeenhape, gadobutrool, gadodiamiid, gadopenteethape, gadoteerhape, 

gadoteridool, gadoversetamiid ja gadokseethape 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 

2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta,
1
 

eriti selle artikli 34 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille 20. juulil 2017. aastal sõnastas 

inimravimite komitee, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Liikmesriikides lubatud inimravimid peavad vastama direktiivi 2001/83/EÜ nõuetele. 

(2) Liidu huvidega seotud erijuhul on Euroopa Ravimiametile direktiivi 2001/83/EÜ 

artikli 31 lõike 1 alusel edastatud küsimus selle kohta, kas asjaomast müügiluba tuleks 

pikendada või muuta, see peatada või tühistada. 

(3) Kuna menetlus tulenes ravimiohutuse järelevalvega seotud andmete hindamisest, 

andis Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee 6. juulil 2017 välja 

soovituse. 

(4) Inimravimite komitee teaduslikust hinnangust, mille järeldused on esitatud käesoleva 

otsuse II lisas, nähtub, et liidu huvides tuleks vastu võtta otsus, millega muudetakse 

IA lisas osutatud ravimite müügilube. 

(5) Inimravimite komitee teaduslikust hinnangust, mille järeldused on esitatud käesoleva 

otsuse II lisas, nähtub, et liidu huvides tuleks vastu võtta otsus, millega peatatakse 

IB lisas osutatud ravimite müügiload. 

(6) Võttes arvesse võimaliku rahuldamata meditsiinilise vajaduse hindamist ja sobiva 

alternatiivse ravimi kättesaadavust teatavas liikmesriigis / teatavates liikmesriikides 

ning, vajaduse korral, ravitava haiguse omadusi, võivad teatavad IB lisas osutatud 

ravimid olla asjaomas(t)e liikmesriigi/liikmesriikide jaoks kriitilised. Kui ravim on 

kriitilise tähtsusega, võidakse asjaomaste müügilubade peatamine ajutiselt edasi 

lükata. 

                                                 
1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. 
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(7) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas inimtervishoius kasutatavate 

ravimite alalise komitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 

Artikkel 1 

Asjaomased liikmesriigid muudavad IA lisas osutatud ravimite riiklikke müügilube II lisas 

esitatud teaduslike järelduste alusel. 

Artikkel 2 

Artiklis 1 osutatud riiklikke müügilube tuleb muuta vastavalt III lisas esitatud toote omaduste 

kokkuvõtte, märgistuse ja pakendi infolehe muudatustele. 

Artikkel 3 

Asjaomased liikmesriigid peatavad IB lisas osutatud ravimite riiklikud müügiload II lisas 

esitatud teaduslike järelduste alusel. 

IB lisas osutatud ravimite riiklike müügilubade peatamise lõpetamise tingimused on esitatud 

IV lisas. 

Liikmesriik võib IB lisas osutatud ravimi müügiloa peatamise edasi lükata, kui ta leiab, et 

ravim on kriitilise tähtsusega. 

Kui liikmesriik kaalub, kas ravim on kriitilise tähtsusega, peab ta otsus põhinema võimaliku 

rahuldamata meditsiinilise vajaduse hindamisel, võttes arvesse sobivate alternatiivsete 

ravimite kättesaadavust asjaomases liikmesriigis. 

Edasilükkamine ei või ületada 12 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Kui selle aja 

jooksul leiab liikmesriik, et ravim ei ole enam kriitilise tähtsusega, peatab liikmesriik 

asjaomase müügiloa. 

Artikkel 4 

Liikmesriigid võtavad arvesse II lisas esitatud teaduslikke järeldusi selliste inimtervishoius 

kasutatavate gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete tõhususe ja ohutuse kohta, mis 

sisaldavad üht või mitut järgmistest toimeainetest, mida ei ole kantud I lisasse: 

gadobeenhape, gadobutrool, gadodiamiid, gadopenteethape, gadoteerhape, gadoteridool, 

gadoversetamiid ja gadokseethape. 
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Artikkel 5 

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 23.11.2017 

 Komisjoni nimel 

 peadirektor  

 Xavier PRATS MONNÉ 

 

 


