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Tarkistus 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevasta lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä, jotka vahvistettiin asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 sekä ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY12EY12, muutettiin ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta 
15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2010/84/EU13EU13, ihmisille 
ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä sekä Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1394/2007 muuttamisesta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1235/201014, direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2012/26/EU15ja asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1027/201216. Kyseiset muutokset 

(2) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevasta lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä, jotka vahvistettiin asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 sekä ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY12EY12, muutettiin ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta 
15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2010/84/EU13EU13, ihmisille 
ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä sekä Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1394/2007 muuttamisesta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1235/201014, direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2012/26/EU15ja asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1027/201216. Kyseiset muutokset 
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koskevat ainoastaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä. Muutoksissa säädetään 
lääkeviraston uusista 
lääketurvatoimintatehtävistä, joihin 
kuuluvat unionin laajuiset 
lääketurvatoimintamenettelyt, tieteellisen 
kirjallisuuden seuranta, tietoteknisten 
välineiden parantaminen ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen lisääminen. Lisäksi 
lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä säädetään, että 
lääkeviraston olisi voitava rahoittaa nämä 
toiminnot perimällä maksuja myyntiluvan 
haltijoilta. Siksi olisi luotava uusia 
maksuluokkia, jotka kattavat lääkeviraston 
uudet ja erityistehtävät.

koskevat ainoastaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä. Muutoksissa säädetään 
lääkeviraston uusista 
lääketurvatoimintatehtävistä, joihin 
kuuluvat unionin laajuiset 
lääketurvatoimintamenettelyt, tieteellisen 
kirjallisuuden seuranta, tietoteknisten 
välineiden parantaminen ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen lisääminen. Lisäksi 
lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä säädetään, että 
lääkeviraston olisi voitava rahoittaa nämä 
toiminnot perimällä maksuja myyntiluvan 
haltijoilta. Kun otetaan huomioon koko 
yhteiskunnalle koituva etu, 
lääketurvatoiminta olisi kuitenkin 
katsottava riippumattomaksi tehtäväksi. 
Siksi EU:n rahoituksen prosenttiosuus 
Euroopan lääkeviraston rahoituksesta 
olisi pidettävä vähintään samalla tasolla 
ennen tämän asetuksen täytäntöönpanoa. 
Osuus olisi käytettävä vähentämään 
rutiinitehtävien rahoituskustannuksia ja 
siten kiinteää vuosimaksua. Siksi olisi 
luotava uusia maksuluokkia, jotka kattavat 
lääkeviraston uudet ja erityistehtävät.

__________________ __________________
12 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 EUVL L 348, 31.12.2010, s.74. 13 EUVL L 348, 31.12.2010, s.74.
14 EUVL L 348, 31.12.2010, s.1. 14 EUVL L 348, 31.12.2010, s.1.
15 EUVL L 299, 27.10.2012, s.1. 15 EUVL L 299, 27.10.2012, s.1.
16 EUVL L 316, 14.11.2012, s.38. 16 EUVL L 316, 14.11.2012, s.38.

Or. en

Perustelu

Kansanterveyden suojelu on riippumaton tehtävä. Lääketurvatoiminta palvelee tätä 
tarkoitusta. Tällä hetkellä Euroopan lääkeviraston rahoitus koostuu unionin maksuosuudesta 
ja alan maksamista maksuista. Komission ehdotuksessa kuitenkin suunnitellaan, että 
ainoastaan ala rahoittaa lisätehtävät. Täysin maksuista rahoitettu lääketurvatoiminta altistaa 
järjestelmän riskille, että sitä ei enää pidetä riippumattomana lääketeollisuuden eduista.
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Tarkistus 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevasta lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä, jotka vahvistettiin asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 sekä ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY12EY12, muutettiin ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta 
15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2010/84/EU13EU13, ihmisille 
ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä sekä Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1394/2007 muuttamisesta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1235/201014, direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2012/26/EU15ja asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1027/201216. Kyseiset muutokset 
koskevat ainoastaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä. Muutoksissa säädetään 

(2) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevasta lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä, jotka vahvistettiin asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 sekä ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 
2001/83/EY12EY12, muutettiin ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta 
15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2010/84/EU13EU13, ihmisille 
ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä sekä Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1394/2007 muuttamisesta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1235/201014, direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2012/26/EU15ja asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1027/201216. Kyseiset muutokset 
koskevat ainoastaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä. Muutoksissa säädetään 
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lääkeviraston uusista 
lääketurvatoimintatehtävistä, joihin 
kuuluvat unionin laajuiset 
lääketurvatoimintamenettelyt, tieteellisen 
kirjallisuuden seuranta, tietoteknisten 
välineiden parantaminen ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen lisääminen. Lisäksi 
lääketurvatoimintaa koskevassa
lainsäädännössä säädetään, että 
lääkeviraston olisi voitava rahoittaa nämä 
toiminnot perimällä maksuja myyntiluvan 
haltijoilta. Siksi olisi luotava uusia 
maksuluokkia, jotka kattavat lääkeviraston 
uudet ja erityistehtävät.

lääkeviraston uusista 
lääketurvatoimintatehtävistä, joihin 
kuuluvat unionin laajuiset 
lääketurvatoimintamenettelyt, tieteellisen 
kirjallisuuden seuranta, tietoteknisten 
välineiden parantaminen ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen lisääminen. Lisäksi 
lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä säädetään, että 
lääkeviraston olisi voitava rahoittaa nämä 
toiminnot perimällä maksuja myyntiluvan 
haltijoilta sekä unionin maksuosuudesta. 
Siksi olisi luotava uusia maksuluokkia, 
jotka kattavat lääkeviraston uudet ja 
erityistehtävät. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston pitäisi selvittää unionin 
maksuosuuden tasoa tarpeiden
perusteella ja maksujen taso huomioon 
ottaen. Luvanhaltijoilta veloitettujen 
maksujen tasossa otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden nykyinen taloustilanne ja 
yritysympäristö.

__________________ __________________
12 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 EUVL L 348, 31.12.2010, s.74. 13 EUVL L 348, 31.12.2010, s.74.
14 EUVL L 348, 31.12.2010, s.1. 14 EUVL L 348, 31.12.2010, s.1.
15 EUVL L 299, 27.10.2012, s.1. 15 EUVL L 299, 27.10.2012, s.1.
16 EUVL L 316, 14.11.2012, s.38. 16 EUVL L 316, 14.11.2012, s.38.

Or. en

Tarkistus 17
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevasta lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä, jotka vahvistettiin asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 sekä ihmisille 

(2) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevasta lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä, jotka vahvistettiin asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 sekä ihmisille 
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tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/83/EY12, 
muutettiin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2010/84/EU13, ihmisille ja eläimille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
lupa- ja valvontamenettelyistä sekä 
Euroopan lääkeviraston perustamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 
1394/2007 muuttamisesta ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1235/201014, direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2012/26/EU15 ja asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1027/201216. Kyseiset muutokset 
koskevat ainoastaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä. Muutoksissa säädetään 
lääkeviraston uusista 
lääketurvatoimintatehtävistä, joihin 
kuuluvat unionin laajuiset 
lääketurvatoimintamenettelyt, tieteellisen 
kirjallisuuden seuranta, tietoteknisten 
välineiden parantaminen ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen lisääminen. Lisäksi 
lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä säädetään, että 
lääkeviraston olisi voitava rahoittaa nämä 
toiminnot perimällä maksuja myyntiluvan 
haltijoilta. Siksi olisi luotava uusia 
maksuluokkia, jotka kattavat lääkeviraston 

tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/83/EY12, 
muutettiin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2010/84/EU13, ihmisille ja eläimille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
lupa- ja valvontamenettelyistä sekä 
Euroopan lääkeviraston perustamisesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 ja 
pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 
1394/2007 muuttamisesta ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
lääketurvatoiminnan osalta 15 päivänä 
joulukuuta 2010 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1235/201014, direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2012/26/EU15 ja asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1027/201216. Kyseiset muutokset 
koskevat ainoastaan ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä. Muutoksissa säädetään 
lääkeviraston uusista 
lääketurvatoimintatehtävistä, joihin 
kuuluvat unionin laajuiset 
lääketurvatoimintamenettelyt, tieteellisen 
kirjallisuuden seuranta, tietoteknisten 
välineiden parantaminen ja yleisölle 
suunnatun tiedotuksen lisääminen. Lisäksi 
lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä säädetään, että 
lääkeviraston olisi voitava rahoittaa − 
Euroopan unionin julkista rahoitusta
täydentämällä − nämä toiminnot perimällä 
maksuja myyntiluvan haltijoilta. Siksi olisi 
luotava uusia maksuluokkia, jotka kattavat 
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uudet ja erityistehtävät. lääkeviraston uudet ja erityistehtävät.
__________________ __________________
12 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. 12 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
13 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 74. 13 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 74.
14 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 1. 14 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 1.
15 EUVL L 299, 27.10.2012, s. 1. 15 EUVL L 299, 27.10.2012, s. 1.
16 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 38. 16 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 38.

Or. fr

Perustelu

EU:n talousarvioista olisi voitava rahoittaa näitä lääketurvatoiminnan uusia toimintoja, jotta 
arviointien avoimuutta, objektiivisuutta ja riippumattomuutta parannetaan.

Tarkistus 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä asetuksessa tarkoitettujen 
maksujen olisi oltava avoimia, 
oikeudenmukaisia ja oikeassa suhteessa 
tehtyyn työhön.

(7) Tässä asetuksessa tarkoitettujen 
maksujen olisi oltava avoimia, 
oikeudenmukaisia ja oikeassa suhteessa 
tehtyyn työhön. Näitä maksuja koskevien 
tietojen olisi oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 19
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
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olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi veloittaa kahteen kertaan 
samasta lääketurvatoiminnan toiminnosta. 
Näin ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 
maksuja niistä toiminnoista, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi veloittaa kahteen kertaan 
samasta lääketurvatoiminnan toiminnosta.

Or. en

Tarkistus 20
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi veloittaa kahteen kertaan 
samasta lääketurvatoiminnan toiminnosta. 
Näin ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 
maksuja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi kuitenkaan veloittaa 
kahteen kertaan samasta 
lääketurvatoiminnan toiminnosta. Näin 
ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 
maksuja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille suoritettavat maksut on erotettava selkeästi lääkevirastolle suoritettavista 
maksuista.

Tarkistus 21
Michèle Rivasi
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi veloittaa kahteen kertaan 
samasta lääketurvatoiminnan toiminnosta. 
Näin ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 
maksuja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista, erityisesti 
signaalien havaitsemista koskevien 
tehtävien osalta. Myyntiluvan haltijoita ei 
pitäisi veloittaa kahteen kertaan samasta 
lääketurvatoiminnan toiminnosta. Näin 
ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 
maksuja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Koska esittelijä poisti signaalien havaitsemisen kiinteän vuosimaksun soveltamisalasta, olisi 
tarkennettava, että se kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 22
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi veloittaa kahteen kertaan 
samasta lääketurvatoiminnan toiminnosta. 
Näin ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 

(8) Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä 
ainoastaan lääkeviraston perittäväksi 
kuuluvia maksuja, kun taas jäsenvaltioilla 
olisi edelleen säilyttävä toimivalta päättää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten perittäväksi kuuluvista 
mahdollisista maksuista. Myyntiluvan 
haltijoita ei pitäisi veloittaa kahteen kertaan 
samasta lääketurvatoiminnan toiminnosta. 
Näin ollen jäsenvaltioiden ei pitäisi periä 
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maksuja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

maksuja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan, mukaan 
lukien myyntilupien myöhempiä 
muunnoksia koskevat maksut.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään, että yritysten ei pitäisi joutua maksamaan maksuja myyntilupien 
muunnoksista, jotka saattavat johtua jostakin lääketurvatoiminnan menettelystä. Tämä on 
eräänlaista ”kaksinkertaista veloitusta”, koska toimivaltaisten viranomaisten tarvitsee vain 
leikata ja liimata uusi muutos potilastietolomakkeeseen, sillä tieteellinen analyysi on jo tehty.

Tarkistus 23
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun kyseessä ovat viranomaisen 
määräämät myyntiluvan myöntämisen 
jälkeiset turvallisuustutkimukset, jotka 
eivät ole interventiotutkimuksia ja joiden 
tutkimussuunnitelma on hyväksytty 
lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomiteassa, niitä koskeva 
unionin tasolla toteuttava arviointityö 
sisältää kyseisten tutkimusten valvonnan 
alustavan tutkimussuunnitelman 
arvioinnista alkaen eikä rajoitu pelkästään 
lopullisten tutkimusraporttien arviointiin. 
Sen vuoksi tästä menettelystä perittävän 
maksun olisi loppuun saatettujen 
tutkimusten osalta katettava tutkimukseen 
liittyvä työ kokonaisuudessaan. Ne 
myyntiluvan haltijat, joilta veloitetaan 
maksu viranomaisen määräämiä 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia, jotka eivät ole 
interventiotutkimuksia, koskevasta 
arvioinnista, olisi vapautettava 
toimivaltaisen viranomaisen kyseisten 
tutkimusten esittämisestä veloittamista 

(12) Kun kyseessä ovat viranomaisen 
määräämät myyntiluvan myöntämisen 
jälkeiset turvallisuustutkimukset, joiden 
tutkimussuunnitelma on hyväksytty 
lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomiteassa, niitä koskeva 
unionin tasolla toteuttava arviointityö 
sisältää kyseisten tutkimusten valvonnan 
alustavan tutkimussuunnitelman 
arvioinnista alkaen eikä rajoitu pelkästään 
lopullisten tutkimusraporttien arviointiin. 
Sen vuoksi tästä menettelystä perittävän 
maksun olisi loppuun saatettujen 
tutkimusten osalta katettava tutkimukseen 
liittyvä työ kokonaisuudessaan. Ne 
myyntiluvan haltijat, joilta veloitetaan 
maksu viranomaisen määräämiä 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia koskevasta 
arvioinnista, olisi vapautettava 
toimivaltaisen viranomaisen kyseisten 
tutkimusten esittämisestä veloittamista 
mahdollisista muista maksuista, jotta 
vältettäisiin kaksinkertaiset veloitukset.
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mahdollisista muista maksuista, jotta 
vältettäisiin kaksinkertaiset veloitukset.

Or. en

Tarkistus 24
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kun kyseessä ovat viranomaisen 
määräämät myyntiluvan myöntämisen 
jälkeiset turvallisuustutkimukset, jotka 
eivät ole interventiotutkimuksia ja joiden 
tutkimussuunnitelma on hyväksytty 
lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomiteassa, niitä koskeva 
unionin tasolla toteuttava arviointityö 
sisältää kyseisten tutkimusten valvonnan 
alustavan tutkimussuunnitelman 
arvioinnista alkaen eikä rajoitu pelkästään 
lopullisten tutkimusraporttien arviointiin. 
Sen vuoksi tästä menettelystä perittävän 
maksun olisi loppuun saatettujen 
tutkimusten osalta katettava tutkimukseen 
liittyvä työ kokonaisuudessaan. Ne 
myyntiluvan haltijat, joilta veloitetaan 
maksu viranomaisen määräämiä 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia, jotka eivät ole 
interventiotutkimuksia, koskevasta 
arvioinnista, olisi vapautettava 
toimivaltaisen viranomaisen kyseisten 
tutkimusten esittämisestä veloittamista 
mahdollisista muista maksuista, jotta 
vältettäisiin kaksinkertaiset veloitukset.

(12) Kun kyseessä ovat viranomaisen 
määräämät myyntiluvan myöntämisen 
jälkeiset turvallisuustutkimukset, joiden 
tutkimussuunnitelma on hyväksytty 
lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomiteassa, niitä koskeva 
unionin tasolla toteuttava arviointityö 
sisältää kyseisten tutkimusten valvonnan 
alustavan tutkimussuunnitelman 
arvioinnista alkaen eikä rajoitu pelkästään 
lopullisten tutkimusraporttien arviointiin. 
Sen vuoksi tästä menettelystä perittävän 
maksun olisi loppuun saatettujen 
tutkimusten osalta katettava tutkimukseen 
liittyvä työ kokonaisuudessaan. Ne 
myyntiluvan haltijat, joilta veloitetaan 
maksu viranomaisen määräämiä 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia koskevasta 
arvioinnista, olisi vapautettava 
toimivaltaisen viranomaisen kyseisten 
tutkimusten esittämisestä veloittamista 
mahdollisista muista maksuista, jotta 
vältettäisiin kaksinkertaiset veloitukset.

Or. en

Tarkistus 25
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Esittelijät perustavat 
arviointitoimintansa myyntilupien 
myöntämisestä vastaavien kansallisten 
elinten tieteellisiin arviointeihin ja 
voimavaroihin, kun taas lääkeviraston 
vastuulla on niiden tieteellisten 
voimavarojen yhteensovittaminen, jotka 
jäsenvaltiot ovat luovuttaneet sen käyttöön. 
Kun otetaan huomioon tämä ja jotta 
varmistettaisiin riittävät voimavarat 
unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin liittyviä 
tieteellisiä arviointeja varten, lääkeviraston 
olisi suoritettava korvaus tieteellisistä 
arviointipalveluista, joita jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäseniksi nimeämät esittelijät tai tapauksen 
mukaan direktiivin 2001/83/EY 27 
artiklassa tarkoitetun koordinointiryhmän 
esittelijät suorittavat. Esittelijöiden 
tekemästä työstä suoritettavan korvauksen 
suuruus olisi määritettävä kyseisen 
työmäärän arvioidun keskiarvon 
perusteella ja otettava huomioon, kun 
määritetään unionin laajuisista 
lääketurvatoiminnan menettelyistä 
perittävien maksujen suuruus.

(13) Esittelijät perustavat 
arviointitoimintansa myyntilupien 
myöntämisestä vastaavien kansallisten 
elinten tieteellisiin arviointeihin ja 
voimavaroihin, kun taas lääkeviraston 
vastuulla on niiden tieteellisten 
voimavarojen yhteensovittaminen, jotka 
jäsenvaltiot ovat luovuttaneet sen käyttöön. 
Kun otetaan huomioon tämä ja jotta 
varmistettaisiin riittävät voimavarat 
unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin liittyviä 
tieteellisiä arviointeja varten, lääkeviraston 
olisi suoritettava korvaus tieteellisistä 
arviointipalveluista, joita jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäseniksi nimeämät esittelijät tai tapauksen 
mukaan direktiivin 2001/83/EY 27 
artiklassa tarkoitetun koordinointiryhmän 
esittelijät suorittavat. Sen varmistamiseksi, 
että unionin laajuisiin 
lääketurvatoiminnan menettelyihin 
liittyvät toiminnot johtuvat ainoastaan 
tarpeesta varmistaa potilasturvallisuus, 
lausuntopyynnön esittelijän ei pitäisi olla 
kyseistä lausuntopyyntöä pyytänyt 
jäsenvaltio. Esittelijöiden ja 
rinnakkaisesittelijöiden tekemästä työstä 
suoritettavan korvauksen suuruuden osalta 
maksun olisi perustuttava selkeisiin ja 
avoimiin laskuihin, joissa esitetään 
täsmällisesti esittelijän ja 
rinnakkaisesittelijän 
(rinnakkaisesittelijöiden) kuhunkin 
arviointiin käyttämä työaika ja siihen 
liittyvät kustannukset, ja se olisi otettava 
huomioon, kun määritetään unionin 
laajuisista lääketurvatoiminnan 
menettelyistä perittävien maksujen 
suuruus.



PE523.004v01-00 14/65 AM\1009213FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että ainoat syyt lausuntopyyntöjen tekemiseen ovat potilasturvallisuutta, 
laatua, valmistusta tai tehokkuutta koskevat kysymykset, ja mahdollisten 
eturistiriitatilanteiden välttämiseksi erityislausuntopyyntöjä tekeviä jäsenvaltioita ei pitäisi 
valita kyseisen erityislausuntopyynnön esittelijöiksi tai rinnakkaisesittelijöiksi.

Tarkistus 26
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Esittelijät perustavat 
arviointitoimintansa myyntilupien 
myöntämisestä vastaavien kansallisten 
elinten tieteellisiin arviointeihin ja 
voimavaroihin, kun taas lääkeviraston 
vastuulla on niiden tieteellisten 
voimavarojen yhteensovittaminen, jotka 
jäsenvaltiot ovat luovuttaneet sen käyttöön. 
Kun otetaan huomioon tämä ja jotta 
varmistettaisiin riittävät voimavarat 
unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin liittyviä 
tieteellisiä arviointeja varten, lääkeviraston 
olisi suoritettava korvaus tieteellisistä 
arviointipalveluista, joita jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäseniksi nimeämät esittelijät tai tapauksen 
mukaan direktiivin 2001/83/EY 27 
artiklassa tarkoitetun koordinointiryhmän 
esittelijät suorittavat. Esittelijöiden 
tekemästä työstä suoritettavan korvauksen 
suuruus olisi määritettävä kyseisen 
työmäärän arvioidun keskiarvon 
perusteella ja otettava huomioon, kun 
määritetään unionin laajuisista 
lääketurvatoiminnan menettelyistä 
perittävien maksujen suuruus.

(13) Esittelijät perustavat 
arviointitoimintansa myyntilupien 
myöntämisestä vastaavien kansallisten 
elinten tieteellisiin arviointeihin ja 
voimavaroihin, kun taas lääkeviraston 
vastuulla on niiden tieteellisten 
voimavarojen yhteensovittaminen, jotka
jäsenvaltiot ovat luovuttaneet sen käyttöön. 
Kun otetaan huomioon tämä ja jotta 
varmistettaisiin riittävät voimavarat 
unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin liittyviä 
tieteellisiä arviointeja varten, lääkeviraston 
olisi suoritettava korvaus tieteellisistä 
arviointipalveluista, joita jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetun 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäseniksi nimeämät esittelijät ja 
rinnakkaisesittelijät tai tapauksen mukaan 
direktiivin 2001/83/EY 27 artiklassa 
tarkoitetun koordinointiryhmän esittelijät 
suorittavat. Esittelijöiden ja 
rinnakkaisesittelijöiden tekemästä työstä 
suoritettavan korvauksen suuruus olisi 
määritettävä kyseisen työmäärän arvioidun 
keskiarvon perusteella ja otettava 
huomioon, kun määritetään unionin 
laajuisista lääketurvatoiminnan 
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menettelyistä perittävien maksujen 
suuruus.

Or. en

Tarkistus 27
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jos myyntiluvan haltijat osoittavat, 
että lääkkeestä saatavat tulot ovat 
pienemmät tai yhtä suuret kuin tuotteesta 
koituvat kustannukset ja että lääkkeellä 
on suuri diagnostinen tai terapeuttinen 
arvo, siinä on uusia aineita tai uusia 
käyttöaiheita nykyisille aineille tai että se 
koskee sellaisten vakavien sairauksien 
malleja, joita varten ei ole ennalta testi-
tai hoitomenetelmiä, tai jos kohderyhmä 
on pieni, maksuja pitäisi alentaa.

Or. en

Tarkistus 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Samaan emoyhtiöön tai 
yhtiöryhmään kuuluvat tai 
asiaankuuluvan lääkkeen markkinoille 
saattamisesta sopimuksia tehneet tai sen 
osalta keskitettyjä toimintoja harjoittavat 
myyntiluvan haltijat olisi katsottava 
yhdeksi yksiköksi (eli ”yhdeksi 
myyntiluvan haltijaksi”).
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Or. en

Perustelu

Lääkkeiden markkinoille saattamista koskevista yhteisön lupamenettelyistä annetussa 
komission tiedonannossa 98/C 229/03 on jo säädetty kriteereistä, joilla myyntiluvan haltija 
määritellään ”samaksi yksiköksi”, ja sitä pitäisi noudattaa myös lääketurvatoiminnan 
maksujen osalta.

Tarkistus 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Alennettuja maksuja olisi unionin 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevan 
toimintalinjan mukaisesti sovellettava 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sellaisina 
kuin ne on määritelty mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY18. Suosituksessa esitettyä 
määritelmää vastaavat mikroyritykset olisi 
tämän toimintalinjan mukaisesti 
vapautettava kaikista tämän asetuksen 
mukaisista maksuista.

(15) Alennettuja maksuja, maksujen 
suorittamisen lykkäämistä ja 
hallinnollista apua olisi unionin pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä tukevan 
toimintalinjan mukaisesti sovellettava 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sellaisina 
kuin ne on määritelty mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY18. Suosituksessa esitettyä 
määritelmää vastaavat mikroyritykset olisi 
tämän toimintalinjan mukaisesti 
vapautettava kaikista tämän asetuksen 
mukaisista maksuista.

__________________ __________________
18 EUVL L 124, 20.5.2003, s.36. 18 EUVL L 124, 20.5.2003, s.36.

Or. en

Perustelu

Alennetuista maksuista, maksujen suorittamisen lykkäämisestä ja hallinnollisesta avusta 
säädettiin jo asetuksessa (EY) N:o 726/2004.

Tarkistus 30
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Geneerisiin lääkkeisiin, lääkkeisiin, 
joille on myönnetty myyntilupa 
vakiintunutta lääkkeellistä käyttöä 
koskevien säännösten mukaisesti, 
myyntiluvan saaneisiin homeopaattisiin 
lääkkeisiin ja myyntiluvan saaneisiin 
kasvirohdosvalmisteisiin olisi sovellettava 
alennettua kiinteää vuosimaksua, sillä niillä 
on yleensä vakiintunut turvallisuusprofiili. 
Jos mainitut lääkkeet ja valmisteet 
kuuluvat unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin, niistä 
aiheutuvan työmäärän vuoksi olisi 
kuitenkin veloitettava täysimääräinen 
maksu. Lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä kannustetaan suorittamaan 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
yhteisiä turvallisuustutkimuksia, joten 
myyntiluvan haltijoiden olisi yhteisesti 
vastattava sovellettavasta maksusta, jos 
esitetään yhteinen tutkimus.

(16) Lääkkeisiin, joille on myönnetty 
myyntilupa vakiintunutta lääkkeellistä 
käyttöä koskevien säännösten mukaisesti, 
myyntiluvan saaneisiin homeopaattisiin 
lääkkeisiin ja myyntiluvan saaneisiin 
kasvirohdosvalmisteisiin olisi sovellettava 
alennettua kiinteää vuosimaksua, sillä niillä 
on yleensä vakiintunut turvallisuusprofiili. 
Jos mainitut lääkkeet ja valmisteet 
kuuluvat unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin, niistä 
aiheutuvan työmäärän vuoksi olisi 
kuitenkin veloitettava täysimääräinen 
maksu. Lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä kannustetaan suorittamaan 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
yhteisiä turvallisuustutkimuksia, joten 
myyntiluvan haltijoiden olisi yhteisesti 
vastattava sovellettavasta maksusta, jos 
esitetään yhteinen tutkimus.

Or. en

Perustelu

Periaate kiinteän vuosimaksun järjestelmällisestä alentamisesta kaikkien geneeristen 
lääkkeiden osalta ei ole perusteltu, ja siksi tämä alennus pitäisi poistaa.

Tarkistus 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Geneerisiin lääkkeisiin, lääkkeisiin, 
joille on myönnetty myyntilupa 
vakiintunutta lääkkeellistä käyttöä 

(16) Geneerisiin lääkkeisiin, lääkkeisiin, 
joille on myönnetty myyntilupa 
vakiintunutta lääkkeellistä käyttöä 
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koskevien säännösten mukaisesti, 
myyntiluvan saaneisiin homeopaattisiin 
lääkkeisiin ja myyntiluvan saaneisiin
kasvirohdosvalmisteisiin olisi sovellettava 
alennettua kiinteää vuosimaksua, sillä niillä 
on yleensä vakiintunut turvallisuusprofiili. 
Jos mainitut lääkkeet ja valmisteet 
kuuluvat unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin, niistä 
aiheutuvan työmäärän vuoksi olisi 
kuitenkin veloitettava täysimääräinen 
maksu. Lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä kannustetaan suorittamaan 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
yhteisiä turvallisuustutkimuksia, joten 
myyntiluvan haltijoiden olisi yhteisesti 
vastattava sovellettavasta maksusta, jos 
esitetään yhteinen tutkimus.

koskevien säännösten mukaisesti, 
unionissa vähintään kymmeneksi 
vuodeksi myyntiluvan saaneisiin 
lääkkeisiin ja myyntiluvan saaneisiin 
homeopaattisiin lääkkeisiin ja 
kasvirohdosvalmisteisiin olisi sovellettava 
alennettua kiinteää vuosimaksua, sillä niillä 
on yleensä vakiintunut turvallisuusprofiili. 
Jos mainitut lääkkeet ja valmisteet 
kuuluvat unionin laajuisiin 
lääketurvatoimintamenettelyihin, niistä 
aiheutuvan työmäärän vuoksi olisi 
kuitenkin veloitettava täysimääräinen 
maksu. Lääketurvatoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä kannustetaan suorittamaan 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
yhteisiä turvallisuustutkimuksia, joten 
myyntiluvan haltijoiden olisi yhteisesti 
vastattava sovellettavasta maksusta, jos 
esitetään yhteinen tutkimus.

Or. en

Tarkistus 32
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta lääkevirastolle ei aiheutuisi 
kohtuutonta hallinnollista työtaakkaa, tässä 
asetuksessa säädettyjen alennettujen 
maksujen ja vapautusten soveltamisen olisi 
perustuttava alennus- tai vapautusoikeutta 
pyytävien myyntiluvan haltijoiden 
antamiin ilmoituksiin. Virheellisten 
tietojen esittämistä olisi siksi ehkäistävä 
korottamalla sovellettavan maksun määrää.

(18) Jotta lääkevirastolle ei aiheutuisi 
kohtuutonta hallinnollista työtaakkaa, tässä 
asetuksessa säädettyjen alennettujen 
maksujen ja vapautusten soveltamisen olisi 
perustuttava alennus- tai vapautusoikeutta 
pyytävien myyntiluvan haltijoiden 
antamiin ilmoituksiin, joiden 
paikkansapitävyyden lääkevirasto voisi 
tarkistaa. Virheellisten tietojen esittämistä 
olisi siksi ehkäistävä tehokkaasti
korottamalla sovellettavan maksun määrää.

Or. en
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Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on tarjottava lääkevirastolle aktiivisesti kaikki todisteet siitä, että 
niillä on oikeus pyytää alennusta tai vapautusta maksusta, jotta lääkevirasto voi tarvittaessa 
tarkistaa pyynnön oikeellisuuden.

Tarkistus 33
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rekisteröidyt homeopaattiset lääkkeet 
ja kasvirohdosvalmisteet vapautetaan 
tämän asetuksen soveltamisalasta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on direktiivin 2001/83/EY 14 ja 16 a artiklan mukainen. Näitä valmisteita koskeva 
lääketurvatoiminta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Tarkistus 34
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan maksujen 
piiriin kuuluvat unionin tasolla 
suoritettavat toiminnot, kyseisten maksujen 
määrät ja maksamista koskevat säännöt 
sekä esittelijöille suoritettavien korvausten 
taso.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan maksujen 
piiriin kuuluvat unionin tasolla 
suoritettavat lääketurvatoimintaa koskevat 
toiminnot, kyseisten maksujen määrät ja 
maksamista koskevat säännöt sekä 
lääkevirastolle, esittelijöille ja 
rinnakkaisesittelijöille suoritettavien 
korvausten taso.

Or. en



PE523.004v01-00 20/65 AM\1009213FI.doc

FI

Tarkistus 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot eivät saa kuitenkaan 
periä maksuja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista 
lääketurvatoiminnoista.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioille suoritettavat maksut on erotettava selkeästi lääkevirastolle suoritettavista 
maksuista.

Tarkistus 36
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’veloitusyksiköllä’ kutakin asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa tarkoitetussa tietokannassa
olevaa yksittäistä vientiä, joka perustuu 
tietoihin, jotka ovat mainitun asetuksen 
57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa kaikista ihmisille tarkoitetuista 
lääkkeistä, joille on myönnetty lupa 
unionissa;

1. ’veloitusyksiköllä’ yksikköä, joka 
määritellään asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuun tietokantaan syötettyihin 
lääkkeitä koskeviin tietoihin perustuvan 
seuraavan tietokokonaisuuden 
perusteella:

a) myyntiluvan haltija,
b) maa, jossa myyntilupa on voimassa,
c) vaikuttava aine tai vaikuttavat aineet,
d) lääkemuoto;

Or. en
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Perustelu

Lääkkeen nimi (sisältyy esittelijän tarkistukseen 6) sisältää usein vahvuuden, joten lääkkeen 
nimen poistamisella tässä vältettäisiin se, että myyntiluvan haltijoita veloitettaisiin monta 
kertaa samasta valmisteesta.

Tarkistus 37
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’veloitusyksiköllä’ kutakin asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa tarkoitetussa tietokannassa
olevaa yksittäistä vientiä, joka perustuu 
tietoihin, jotka ovat mainitun asetuksen 
57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa kaikista ihmisille tarkoitetuista 
lääkkeistä, joille on myönnetty lupa 
unionissa;

1. ’veloitusyksiköllä’ yksikköä, joka 
määritellään asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuun tietokantaan syötettyihin 
lääkkeitä koskeviin tietoihin perustuvan 
seuraavan tietokokonaisuuden 
perusteella:

a) myyntiluvan haltija,
b) myyntiluvan antanut maa,
c) vaikuttava aine tai vaikuttavat aineet,
d) lääkemuoto;

Or. en

Perustelu

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’veloitusyksiköllä’ kutakin asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa tarkoitetussa tietokannassa
olevaa yksittäistä vientiä, joka perustuu 
tietoihin, jotka ovat mainitun asetuksen 
57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
luettelossa kaikista ihmisille tarkoitetuista
lääkkeistä, joille on myönnetty lupa 
unionissa;

1. ’veloitusyksiköllä’ yksikköä, joka 
määritellään asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuun tietokantaan syötettyihin 
lääkkeitä koskeviin tietoihin perustuvan 
seuraavan tietokokonaisuuden 
perusteella:

a) myyntiluvan haltija,
b) maa, jossa myyntilupa on voimassa,
c) vaikuttava aine tai vaikuttavat aineet,
d) lääkemuoto;

Or. en

Perustelu

’Veloitusyksikkö’ pitäisi määritellä lääkemuodon tasolla. Tietojen määrän yhdenmukaisuuden 
takaamiseksi määritelmästä pitäisi jättää pois ”lääkkeen nimi”. Tällä estetään ongelmat, 
jotka liittyvät lääkkeiden nimeämiseen eri tavalla.

Tarkistus 39
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos lääkevirasto perii maksun 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti, se suorittaa 
jäsenvaltion nimeämälle 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
esittelijälle tai koordinointiryhmän 

2. Jos lääkevirasto perii maksun 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti, se suorittaa 
jäsenvaltion nimeämälle 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
esittelijälle ja rinnakkaisesittelijälle tai 
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esittelijälle, jäljempänä ’esittelijä’, 
korvauksen työstä, jonka nämä suorittavat 
lääkevirastolle tai koordinointiryhmälle. 
Korvaus maksetaan 9 artiklan mukaisesti.

koordinointiryhmän esittelijänä toimivalle 
jäsenvaltiolle, jäljempänä ’esittelijä’, 
korvauksen työstä, jonka nämä suorittavat 
lääkevirastolle tai koordinointiryhmälle. 
Korvaus maksetaan 9 artiklan mukaisesti
nimittävälle jäsenvaltiolle tai esittelijänä 
tai rinnakkaisesittelijänä toimivalle 
jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmässä on esittelijänä tai rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio. Joka 
tapauksessa korvaus pitäisi maksaa jäsenvaltiolle, koska esittelijä ja rinnakkaisesittelijä 
työskentelevät aina jäsenvaltion arvioijien ryhmässä. Korvauksen avulla jäsenvaltio pystyy 
luonnollisesti suorittamaan lääketurvatoimintaa. Maksu saadaan, kun arviointiraportti 
toimitetaan.

Tarkistus 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 107 e ja 107 g artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 artiklassa 
tarkoitettujen määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnista.

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 107 e ja 107 g artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 artiklassa 
tarkoitettujen määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnista, ja 
arviointikriteerit ovat direktiivin 
2001/83/EY liitteen I mukaisia.

Or. en

Perustelu

Lääkevirasto on kansainvälinen EU:n elin. Sillä on oikeusperusta määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arviointiin, kun kyseessä olevat tekniset kriteerit ovat voimassa koko 
EU:ssa.
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Tarkistus 41
Alojz Peterle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 107 e ja 107 g artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 artiklassa 
tarkoitettujen määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnista.

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 107 e ja 107 g artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 artiklassa 
tarkoitettujen määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnista, ja 
arviointikriteerit ovat direktiivin 
2001/83/EY liitteen I mukaisia.

Or. en

Tarkistus 42
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 107 e ja 107 g artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 artiklassa 
tarkoitettujen määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnista.

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 107 e ja 107 g artiklassa sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 artiklassa 
tarkoitettujen määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnista, ja 
arviointikriteerit ovat direktiivin 
2001/83/EY liitteen I mukaisia.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että lääkevirastolla on oikeusperusta määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arviointiin ainoastaan, kun kyseiset tekniset kriteerit ovat voimassa 
koko EU:ssa.

Tarkistus 43
Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Liitteessä olevassa I osassa 
tarkoitettua alennettua maksua 
sovelletaan homeopaattisiin lääkkeisiin 
direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 
5 kohdan määritelmän mukaisesti ja 
kasvirohdosvalmisteisiin direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 30 kohdan 
määritelmän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen perusteluissa esitettyjen periaatteiden, eli oikeudenmukaisuuden, asianmukaisen 
suhteen työmäärän ja maksun tyypin ja tason välillä ja oikeasuhteisuuden, mutta myös 
homeopaattisten lääkkeiden tuoteluokan yksinkertaisuuden ja käyttökelpoisuuden mukaisesti 
määräaikaisia turvallisuuskatsauksia koskevaa maksua pitäisi yleisesti alentaa kymmeneen 
prosenttiin yleisestä maksusta määräaikaista turvallisuuskatsausta kohti.

Tarkistus 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksun määrä vahvistetaan liitteessä 
olevassa I osassa.

2. Maksun määrä vahvistetaan liitteessä 
olevassa I osassa. Lääkevirasto määrittää 
kolme määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arviointien ryhmää 
työmäärän perusteella.

Or. en

Perustelu

Yksi yhteinen arviointimaksu määräaikaisille turvallisuuskatsauksille – täysin riippumatta 
siihen käytetystä työmäärästä – ei ole riittävä. Konkreettisissa tapauksissa olisi kuitenkin 
asianmukaista luokitella asiaankuuluvat vaikuttavat aineet kolmeen ryhmään määräaikaisten 
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turvallisuuskatsausten arviointia varten niihin käytetyn työmäärän perusteella, ja niistä olisi 
perittävä erilaiset maksut. Tämä olisi tasapainoinen lähestymistapa toisaalta edellytetyn 
vakiomenetelmän ja toisaalta epätasa-arvoisen kohtelun välttämisen välillä.

Tarkistus 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vain yksi myyntiluvan haltija on 
velvollinen esittämään määräaikaisen 
turvallisuuskatsauksen 1 kohdassa 
tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä, 
lääkevirasto perii sovellettavan maksun 
kokonaismäärän kyseiseltä myyntiluvan 
haltijalta.

3. Jos vain yksi myyntiluvan haltija on 
velvollinen esittämään määräaikaisen 
turvallisuuskatsauksen 1 kohdassa 
tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä, 
lääkevirasto perii sovellettavan maksun 
kokonaismäärän kyseiseltä myyntiluvan 
haltijalta. Erityisiä vaikeuksia sisältävissä 
tapauksissa, esimerkiksi kyseiseen 
valmisteeseen liittyvien taloudellisten 
syiden takia, sovelletaan kuitenkin 
enimmäisylärajaa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan määräaikaista turvallisuuskatsausta varten suunnitellaan 
menettelyperusteista maksua: 19 500 euroa vaikuttavaa ainetta kohti. Tapauksissa, joissa 
kyse on ainoastaan yhdestä myyntiluvan haltijasta, tämä maksu voi olla perusteettoman 
korkea, etenkin erityisiä vaikeuksia sisältävissä tapauksissa. Tällaisista tapauksista voi olla 
kyse esimerkiksi silloin, kun kyseisen valmisteen vuotuinen liikevaihto on matala ja 
lisäkustannukset johtaisivat tilanteeseen, jossa myyntiluvasta pitäisi luopua taloudellisten 
syiden takia.

Tarkistus 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vain yksi myyntiluvan haltija on 3. Jos vain yksi myyntiluvan haltija on 
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velvollinen esittämään määräaikaisen 
turvallisuuskatsauksen 1 kohdassa 
tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä, 
lääkevirasto perii sovellettavan maksun 
kokonaismäärän kyseiseltä myyntiluvan 
haltijalta.

velvollinen esittämään määräaikaisen 
turvallisuuskatsauksen 1 kohdassa 
tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä, 
lääkevirasto perii sovellettavan maksun 
kokonaismäärän kyseiseltä myyntiluvan 
haltijalta. Lääkevirasto voi 
poikkeustapauksissa neuvotella 
sovintoratkaisun auttaakseen ainoaa 
myyntiluvan haltijaa maksamaan 
sovellettavan maksun.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä voitaisiin auttaa esimerkiksi vanhoja lääkkeitä, joita useissa tapauksissa 
valmistaa yksi myyntiluvan haltija, ja kun myyntiluvan haltija antaa todisteet siitä, että 
kyseisestä valmisteesta saatavat tulot eivät riitä edellä mainittujen maksujen maksamiseen.

Tarkistus 47
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos myyntiluvan haltija ei voi odottaa 
taloudellista hyötyä maksun osalta ja jos
a) valmisteen markkinoille saattaminen 
on yleisen edun mukaista hoidon 
käyttöaiheiden vuoksi tai
b) valmisteen kohderyhmä on pieni,
maksettavaa määrää alennetaan 
myyntiluvan haltijan hakemuksesta 
liitteessä olevan I osan 2 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ne myyntiluvan haltijat, joilta 
veloitetaan tämän artiklan mukainen 
maksu, vapautetaan kaikista muista 
maksuista, joita toimivaltainen 
viranomainen veloittaa 1 kohdassa 
tarkoitetusta arvioinnista, muun muassa 
direktiivin 2001/83/EY 107 g artiklan 2 ja 
4 kohdan mukaisesti toimitettuja 
muunnoksia koskevista maksuista.

Or. en

Perustelu

Määräaikaisen turvallisuuskatsauksen arvioinnista johtuvat muunnokset olisi katsottava koko 
arviointiprosessin olennaiseksi osaksi eikä niistä pitäisi veloittaa ylimääräisiä maksuja 
kansallisella tasolla, koska toista tieteellistä arviointia ei tarvita.

Tarkistus 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 21 a artiklan b alakohdan tai 
22 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 9 artiklan 
4 kohdan cb alakohdan tai 10 a artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisten 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisten 
turvallisuustutkimusten arvioinnista, joka 
suoritetaan direktiivin 2001/83/EY 107 n –
107 q artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 
726/2004 28 b artiklan mukaisesti.

1. Lääkevirasto perii maksun direktiivin 
2001/83/EY 21 a artiklan b alakohdan tai 
22 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 9 artiklan 
4 kohdan cb alakohdan tai 10 a artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisten 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisten 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
tehtyjen turvallisuustutkimusten 
arvioinnista, joka suoritetaan direktiivin 
2001/83/EY 107 n –107 q artiklan sekä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 28 b artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan direktiivin 2001/83/EY 107 N artiklan 1 kohtaa, jossa säädetään 
vapautuksesta yhden jäsenvaltion tekemille tutkimuksille.

Tarkistus 50
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos myyntiluvan haltija ei voi odottaa 
taloudellista hyötyä maksun osalta ja jos
a) valmisteen markkinoille saattaminen 
on yleisen edun mukaista hoidon 
käyttöaiheiden vuoksi tai
b) valmisteen kohderyhmä on pieni,
maksettavaa määrää alennetaan 
myyntiluvan haltijan hakemuksesta 
liitteessä olevan II osan 2 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ne myyntiluvan haltijat, joilta 
veloitetaan tämän artiklan mukainen 
maksu, vapautetaan kaikista muista 
maksuista, joita toimivaltainen 
viranomainen veloittaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen tutkimusten esittämisestä.

6. Ne myyntiluvan haltijat, joilta 
veloitetaan tämän artiklan mukainen 
maksu, vapautetaan kaikista muista 
maksuista, joita toimivaltainen 
viranomainen veloittaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen tutkimusten esittämisestä, 
muun muassa direktiivin 2001/83/EY 107 
p artiklan 2 kohdan ja 107 q artiklan 
2 kohdan mukaisesti toimitettuja 
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muunnoksia koskevista maksuista.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan myöntämisen jälkeisten turvallisuustutkimusten arvioinnista johtuvat 
muunnokset olisi katsottava koko arviointiprosessin olennaiseksi osaksi eikä niistä pitäisi 
veloittaa ylimääräisiä maksuja kansallisella tasolla, koska toista tieteellistä arviointia ei 
tarvita.

Tarkistus 52
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirasto perii maksun arvioinnista, 
joka suoritetaan lääketurvatoimintatietojen 
arvioinnin johdosta vireille pannussa 
direktiivin 2001/83/EY 107 i – 107 k 
artiklan sekä 31 artiklan 1 kohdan toisen 
alakohdan tai asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 20 artiklan 8 kohdan 
mukaisessa menettelyssä.

1. Lääkevirasto perii maksun arvioinnista, 
joka suoritetaan lääketurvatoimintatietojen 
arvioinnin johdosta vireille pannussa 
direktiivin 2001/83/EY 107 i – 107 k 
artiklan mukaisessa menettelyssä. 
Direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa tai 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 20 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetuista menettelyistä 
johtuvat kustannukset sisältävät 
lausuntopyynnön esittäneen jäsenvaltion 
osallistumisen.

Or. en

Perustelu

Lääketurvallisuuden takaaminen kaikissa lääketurvatoiminnoissa on myös kansanterveyttä 
koskeva vastuu. Siksi myös jäsenvaltioiden on osallistuttava taloudellisesti. Tällainen 
jäsenvaltioiden ja EU:n rajallinen osallistuminen ei saisi kuitenkaan estää signaaleista 
ilmoittamista ja välttämättömiä lausuntopyyntöjä. Jäsenvaltioiden osallistumista ei siksi 
vaadita unionin kiireellisissä menettelyissä (direktiivin2001/83/EY 1071 – 107k artiklan 
mukaisesti).
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Tarkistus 53
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos myyntiluvan haltija ei voi odottaa 
taloudellista hyötyä maksun osalta ja jos
a) valmisteen markkinoille saattaminen 
on yleisen edun mukaista hoidon 
käyttöaiheiden vuoksi tai
b) valmisteen kohderyhmä on pieni,
maksettavaa määrää alennetaan 
myyntiluvan haltijan hakemuksesta 
liitteessä olevan III osan 2 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ne myyntiluvan haltijat, joilta 
veloitetaan tämän artiklan mukainen 
maksu, vapautetaan kaikista muista 
maksuista, joita toimivaltainen 
viranomainen veloittaa 1 kohdassa 
tarkoitetusta arvioinnista, muun muassa 
direktiivin 2001/83/EY 34 artiklan 
3 kohdan ja 35 artiklan mukaisesti 
toimitettuja muunnoksia koskevista 
maksuista.

Or. en

Perustelu

Lausuntopyyntöjen arvioinnista johtuvat muunnokset olisi katsottava koko arviointiprosessin 
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olennaiseksi osaksi eikä niistä pitäisi veloittaa ylimääräisiä maksuja kansallisella tasolla, 
koska toista tieteellistä arviointia ei tarvita.

Tarkistus 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääketurvatoiminnoistaan, jotka liittyvät 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24, 25 a ja 
26 artiklan ja 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdan mukaisiin tietoteknisiin 
järjestelmiin, 27 artiklan mukaiseen 
valikoidun lääketieteellisen kirjallisuuden 
seurantaan ja 28 a artiklan mukaiseen 
signaalien havaitsemiseen, lääkevirasto 
perii kerran vuodessa kiinteän maksun 
liitteessä olevassa IV osassa vahvistetulla 
tavalla.

1. Lääketurvatoiminnoistaan, jotka liittyvät 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24, 25 a ja 
26 artiklan ja 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdan mukaisiin tietoteknisiin 
järjestelmiin, 27 artiklan mukaiseen 
valikoidun lääketieteellisen kirjallisuuden 
seurantaan ja 28 a artiklan mukaiseen 
signaalien havaitsemiseen, lääkevirasto 
perii kiinteän maksun liitteessä olevassa 
IV osassa vahvistetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Tietokanta luodaan kerran. Uusi asetus on määrä antaa jälkeenpäin.

Tarkistus 56
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos myyntiluvan haltija ei voi odottaa 
taloudellista hyötyä maksun osalta ja jos
a) valmisteen markkinoille saattaminen 
on yleisen edun mukaista hoidon 
käyttöaiheiden vuoksi tai
b) valmisteen kohderyhmä on pieni,
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maksettavaa määrää alennetaan 
myyntiluvan haltijan hakemuksesta 
liitteessä olevan IV osan 2 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 57
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettu 
alennettu kiinteä vuosimaksu koskee 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
1 kohdassa ja 10 a artiklassa tarkoitettuja 
lääkkeitä sekä direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 5 kohdassa määriteltyjä 
myyntiluvan saaneita homeopaattisia 
lääkkeitä ja saman direktiivin 1 artiklan 
30 kohdassa määriteltyjä myyntiluvan 
saaneita kasvirohdosvalmisteita.

5. Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettu 
alennettu kiinteä vuosimaksu koskee 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
1 kohdassa ja 10 a artiklassa tarkoitettuja 
lääkkeitä sekä direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 30 kohdassa määriteltyjä 
myyntiluvan saaneita 
kasvirohdosvalmisteita. Kiinteää maksua 
ei sovelleta direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 5 kohdassa määriteltyihin 
myyntiluvan saaneisiin homeopaattisiin 
lääkkeisiin.

Or. en

Perustelu

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)



PE523.004v01-00 34/65 AM\1009213FI.doc

FI

Tarkistus 58
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettu 
alennettu kiinteä vuosimaksu koskee 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
1 kohdassa ja 10 a artiklassa tarkoitettuja 
lääkkeitä sekä direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 5 kohdassa määriteltyjä 
myyntiluvan saaneita homeopaattisia 
lääkkeitä ja saman direktiivin 1 artiklan 
30 kohdassa määriteltyjä myyntiluvan 
saaneita kasvirohdosvalmisteita.

5. Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettu 
alennettu kiinteä vuosimaksu koskee 
direktiivin 2001/83/EY 10 a artiklassa 
tarkoitettuja lääkkeitä sekä direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 5 kohdassa 
määriteltyjä myyntiluvan saaneita 
homeopaattisia lääkkeitä ja saman 
direktiivin 1 artiklan 30 kohdassa 
määriteltyjä myyntiluvan saaneita 
kasvirohdosvalmisteita.

Or. en

Perustelu

Periaate kiinteän vuosimaksun järjestelmällisestä alentamisesta kaikkien geneeristen 
lääkkeiden osalta ei ole perusteltu, ja siksi tämä alennus pitäisi poistaa.

Tarkistus 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettu 
alennettu kiinteä vuosimaksu koskee 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
1 kohdassa ja 10 a artiklassa tarkoitettuja 
lääkkeitä sekä direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 5 kohdassa määriteltyjä 
myyntiluvan saaneita homeopaattisia 
lääkkeitä ja saman direktiivin 1 artiklan 
30 kohdassa määriteltyjä myyntiluvan 
saaneita kasvirohdosvalmisteita.

5. Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettu 
alennettu kiinteä vuosimaksu koskee 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja geneerisiä 
lääkkeitä ja 10 a artiklassa tarkoitettuja 
vakiintuneeseen lääkkeelliseen käyttöön 
liittyvien säännösten nojalla myyntiluvan 
saaneita lääkkeitä, joilla kaikilla on ollut 
myyntilupa yhteisössä vähintään 
kymmenen vuoden ajan, sekä direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 5 kohdassa 
määriteltyjä myyntiluvan saaneita 



AM\1009213FI.doc 35/65 PE523.004v01-00

FI

homeopaattisia lääkkeitä ja saman 
direktiivin 1 artiklan 30 kohdassa 
määriteltyjä myyntiluvan saaneita 
kasvirohdosvalmisteita.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi alennettua vuosimaksua pitäisi soveltaa 
valmisteisiin, joilla on ”vakiintunut turvallisuusprofiili”.

Tarkistus 60
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lääkevirasto perii kiinteän vuosimaksun 
esittämällä myyntiluvan haltijoille laskut 
viimeistään kunkin kalenterivuoden 
tammikuun 31 päivänä kyseisen 
kalenterivuoden osalta. Tämän artiklan 
nojalla perittävät maksut on suoritettava
kolmenkymmenen kalenteripäivän
kuluessa päivästä, jona myyntiluvan haltija 
on vastaanottanut laskun.

7. Lääkevirasto perii kiinteän vuosimaksun 
esittämällä myyntiluvan haltijoille laskut 
viimeistään kunkin kalenterivuoden 
tammikuun 31 päivänä kyseisen 
kalenterivuoden osalta. Tämän artiklan 
nojalla perittävät maksut on suoritettava 
direktiivissä 2011/7/EY asetetun 
määräajan kuluessa päivästä, jona 
myyntiluvan haltija on vastaanottanut 
laskun, tai poikkeustapauksissa 
lääkeviraston ja myyntiluvan haltijan 
erikseen sopimassa määräajassa.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijan kiinteän maksun suorittamista koskevan määräajan pitäisi olla 
direktiivin 2011/7/EY mukainen. Siinä säädetään 30 kalenteripäivästä tai perustelluissa 
poikkeustapauksissa 60 kalenteripäivästä. Tässä prosessissa pitäisi kuitenkin olla 
mahdollisuus myös lisäjoustavuudelle, jos lääkevirasto ja myyntiluvan haltija ovat 
neuvotelleet erikseen sovitun määräajan. Se voi auttaa yrityksiä kassavirran osalta nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa.
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Tarkistus 61
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos myyntiluvan haltija katsoo olevansa 
oikeutettu 7 artiklan 5 kohdan mukaiseen 
alennettuun kiinteään vuosimaksuun, sen 
on annettava tätä koskeva ilmoitus 
lääkevirastolle. Lääkevirasto soveltaa 
maksualennusta kyseisen ilmoituksen 
perusteella, jos vaaditut edellytykset 
täyttyvät. Jos myyntiluvan haltija antaa 
ilmoituksen lääkeviraston lähettämän 
laskun vastaanottamisen jälkeen, ilmoitus 
on tehtävä 30 kalenteripäivän kuluessa 
kyseisen laskun vastaanottamisesta

3. Jos myyntiluvan haltija katsoo olevansa 
oikeutettu 7 artiklan 5 kohdan mukaiseen 
alennettuun kiinteään vuosimaksuun, sen 
on annettava tätä koskeva ilmoitus 
lääkevirastolle. Lääkevirasto soveltaa 
maksualennusta kyseisen ilmoituksen 
perusteella, jos vaaditut edellytykset 
täyttyvät. Jos myyntiluvan haltija antaa 
ilmoituksen lääkeviraston lähettämän 
laskun vastaanottamisen jälkeen, ilmoitus 
on tehtävä 30 kalenteripäivän kuluessa 
kyseisen laskun vastaanottamisesta. 
Komissio julkaisee tämän kohdan 
soveltamista varten ohjeet siitä, miten 
myyntiluvan haltijan on laadittava 
ilmoitus.

Or. en
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Tarkistus 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos myyntiluvan haltija katsoo olevansa 
oikeutettu 7 artiklan 5 kohdan mukaiseen 
alennettuun kiinteään vuosimaksuun, sen 
on annettava tätä koskeva ilmoitus 
lääkevirastolle. Lääkevirasto soveltaa 
maksualennusta kyseisen ilmoituksen 
perusteella, jos vaaditut edellytykset 
täyttyvät. Jos myyntiluvan haltija antaa 
ilmoituksen lääkeviraston lähettämän 
laskun vastaanottamisen jälkeen, ilmoitus 
on tehtävä 30 kalenteripäivän kuluessa 
kyseisen laskun vastaanottamisesta

3. Jos myyntiluvan haltija katsoo olevansa 
oikeutettu 7 artiklan 5 kohdan mukaiseen 
alennettuun kiinteään vuosimaksuun, sen 
on annettava tätä koskeva ilmoitus 
lääkevirastolle; komissio julkaisee tämän 
kohdan soveltamista varten ohjeet siitä, 
miten myyntiluvan haltijan on laadittava 
ilmoitus. Lääkevirasto soveltaa 
maksualennusta kyseisen ilmoituksen 
perusteella, jos vaaditut edellytykset 
täyttyvät. Jos myyntiluvan haltija antaa 
ilmoituksen lääkeviraston lähettämän 
laskun vastaanottamisen jälkeen, ilmoitus 
on tehtävä 30 kalenteripäivän kuluessa 
kyseisen laskun vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Komission olisi oikeusvarmuuden ja avoimuuden takaamiseksi julkaistava selkeät ohjeet siitä, 
miten myyntiluvan haltijan pitäisi esittää oma ilmoituksensa, kun ne pyytävät 7 artiklan 
5 kohdan mukaista alennusta kiinteään vuosimaksuun.

Tarkistus 63
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lääkevirasto voi milloin tahansa pyytää 
esittämään näyttöä siitä, että maksujen 
alentamisen tai maksuista vapauttamisen 
edellytykset täyttyvät. Siinä tapauksessa 
myyntiluvan haltijan, joka katsoo tai on 
katsonut olevansa oikeutettu 

4. Lääkevirasto voi milloin tahansa pyytää 
esittämään näyttöä siitä, että maksujen 
alentamisen tai maksuista vapauttamisen 
edellytykset täyttyvät. Siinä tapauksessa 
myyntiluvan haltijan, joka katsoo tai on 
katsonut olevansa oikeutettu 
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maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, on toimitettava 
lääkevirastolle tarvittavat tiedot sen 
osoittamiseksi, että asianomaiset 
edellytykset täyttyvät.

maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, on toimitettava 
lääkevirastolle tarvittavat tiedot sen 
osoittamiseksi, että asianomaiset 
edellytykset täyttyvät, jotta lääkevirasto 
voi tarkistaa, että edellytykset ovat 
täyttyneet.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on tarjottava lääkevirastolle aktiivisesti kaikki todisteet siitä, että 
niillä on oikeus pyytää alennusta tai vapautusta maksusta, jotta lääkevirasto voi tarvittaessa 
tarkistaa pyynnön oikeellisuuden.

Tarkistus 64
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lääkevirasto voi milloin tahansa pyytää 
esittämään näyttöä siitä, että maksujen 
alentamisen tai maksuista vapauttamisen 
edellytykset täyttyvät. Siinä tapauksessa 
myyntiluvan haltijan, joka katsoo tai on 
katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, on toimitettava 
lääkevirastolle tarvittavat tiedot sen 
osoittamiseksi, että asianomaiset 
edellytykset täyttyvät.

4. Lääkevirasto voi milloin tahansa pyytää 
esittämään näyttöä siitä, että maksujen 
alentamisen tai maksuista vapauttamisen 
edellytykset täyttyvät. Siinä tapauksessa 
myyntiluvan haltijan, joka katsoo tai on 
katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, on toimitettava 
lääkevirastolle seitsemän kalenteripäivän 
kuluessa lääkeviraston pyynnön 
vastaanottamisesta tarvittavat tiedot sen 
osoittamiseksi, että asianomaiset 
edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Tietojen toimittamiselle on säädettävä määräaika.
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Tarkistus 65
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos myyntiluvan haltija, joka katsoo tai 
on katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, jättää esittämättä 
näytön siitä, että se on oikeutettu tällaiseen 
alennukseen tai vapautukseen, liitteessä 
vahvistettua maksun määrää korotetaan 
10 prosentilla, ja lääkevirasto perii 
tulokseksi saadun sovellettavan määrän 
kokonaisuudessaan tai tapauksen mukaan 
vielä maksamatta olevan osuuden 
sovellettavasta kokonaismäärästä.

5. Jos myyntiluvan haltija, joka katsoo tai 
on katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, jättää esittämättä 
näytön siitä, että se on oikeutettu tällaiseen 
alennukseen tai vapautukseen, liitteessä 
vahvistettua maksun määrää korotetaan 
20 prosentilla, ja lääkevirasto perii 
tulokseksi saadun sovellettavan määrän 
kokonaisuudessaan tai tapauksen mukaan 
vielä maksamatta olevan osuuden 
sovellettavasta kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Maksujen alennusta tai niistä vapauttamista koskeva pyyntö sisältää myyntiluvan haltijan 
tekemän perusteellisen tutkimuksen alennuksen tai vapauttamisen syistä.

Tarkistus 66
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos myyntiluvan haltija, joka katsoo tai 
on katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, jättää esittämättä 
näytön siitä, että se on oikeutettu tällaiseen 
alennukseen tai vapautukseen, liitteessä 
vahvistettua maksun määrää korotetaan 
10 prosentilla, ja lääkevirasto perii 
tulokseksi saadun sovellettavan määrän 
kokonaisuudessaan tai tapauksen 

5. Jos myyntiluvan haltija, joka katsoo tai 
on katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, jättää esittämättä 
näytön siitä, että se on oikeutettu tällaiseen 
alennukseen tai vapautukseen, sovelletaan 
liitteessä vahvistettua maksun koko 
määrää.
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mukaan vielä maksamatta olevan 
osuuden sovellettavasta 
kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Jos menettelymaksun alennusta koskeva pyyntö on epäasianmukainen, rangaistukseksi 
säädetty korotus olisi yrityksille suhteettoman korkea – mahdollisesti tuhansia euroja. Niin 
suuri rangaistus ei ole tarpeen, ja alkuperäisen perusmaksun soveltamisen pitäisi riittää.

Tarkistus 67
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos myyntiluvan haltija, joka katsoo tai 
on katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, jättää esittämättä 
näytön siitä, että se on oikeutettu tällaiseen 
alennukseen tai vapautukseen, liitteessä 
vahvistettua maksun määrää korotetaan 
10 prosentilla, ja lääkevirasto perii 
tulokseksi saadun sovellettavan määrän 
kokonaisuudessaan tai tapauksen mukaan 
vielä maksamatta olevan osuuden 
sovellettavasta kokonaismäärästä.

5. Jos myyntiluvan haltija, joka katsoo tai 
on katsonut olevansa oikeutettu 
maksualennukseen tai -vapautukseen 
tämän asetuksen nojalla, jättää esittämättä 
näytön siitä, että se on oikeutettu tällaiseen 
alennukseen tai vapautukseen, liitteessä 
vahvistettua maksun määrää korotetaan 
50 prosentilla, ja lääkevirasto perii 
tulokseksi saadun sovellettavan määrän
kokonaisuudessaan tai tapauksen mukaan 
vielä maksamatta olevan osuuden 
sovellettavasta kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Väärien tietojen antamisen estävien toimenpiteiden pitäisi olla ankaria, jotta ne olisivat 
tehokkaita.

Tarkistus 68
Michèle Rivasi
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
riskinarviointikomitean jäsenen, joka 
toimii 4 artiklassa tarkoitetussa 
määräaikaisten turvallisuuskatsausten 
arvioinnissa esittelijänä;

c) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
riskinarviointikomitean jäsenen, joka 
toimii 4 artiklassa tarkoitetussa 
määräaikaisten turvallisuuskatsausten 
arvioinnissa esittelijänä tai 
rinnakkaisesittelijänä;

Or. en

Tarkistus 69
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
koordinointiryhmään edustajan, joka toimii 
4 artiklassa tarkoitetussa määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnissa 
esittelijänä;

d) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
koordinointiryhmään edustajan, joka toimii 
4 artiklassa tarkoitetussa määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arvioinnissa 
esittelijänä tai rinnakkaisesittelijänä;

Or. en

Tarkistus 70
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäsenen, joka toimii 5 artiklassa 
tarkoitetussa myyntiluvan myöntämisen 
jälkeisten turvallisuustutkimusten 
arvioinnissa esittelijänä;

e) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäsenen, joka toimii 5 artiklassa 
tarkoitetussa myyntiluvan myöntämisen 
jälkeisten turvallisuustutkimusten 
arvioinnissa esittelijänä tai 
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rinnakkaisesittelijänä;

Or. en

Tarkistus 71
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäsenen, joka toimii 6 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntopyyntöjen 
yhteydessä esittelijänä.

f) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäsenen, joka toimii 6 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntopyyntöjen 
yhteydessä esittelijänä. Siinä tapauksessa 
lausuntopyynnön tehnyt jäsenvaltio 
toimittaa kaikki tarvittavat tiedot 
signaaleista, mutta sitä ei valita 
lausuntopyynnön esittelijäksi tai 
rinnakkaisesittelijäksi. 

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että ainoat syyt lausuntopyyntöjen tekemiseen ovat potilasturvallisuutta, 
laatua, valmistusta tai tehokkuutta koskevat kysymykset, ja mahdollisten 
eturistiriitatilanteiden välttämiseksi erityislausuntopyyntöjä tekeviä jäsenvaltioita ei pitäisi 
valita kyseisen erityislausuntopyynnön esittelijöiksi tai rinnakkaisesittelijöiksi.

Tarkistus 72
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäsenen, joka toimii 6 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntopyyntöjen 

f) kun jäsenvaltio on nimittänyt 
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 
jäsenen, joka toimii 6 artiklassa 
tarkoitettujen lausuntopyyntöjen 
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yhteydessä esittelijänä. yhteydessä esittelijänä. Kun jäsenvaltio 
käynnistää vapaaehtoisesti 
lausuntopyynnön ja se nimitetään 
esittelijäksi tai rinnakkaisesittelijäksi, se 
saa vain 50 prosenttia korvauksestaan.

Or. en

Perustelu

Kun jäsenvaltio päättää tehdä lausuntopyynnön, se voidaan nimittää esittelijäksi tai 
rinnakkaisesittelijäksi, mutta sen olisi osallistuttava taloudellisesti lausuntopyynnön 
kustannuksiin eturistiriitojen välttämiseksi.

Tarkistus 73
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomitea tai 
koordinointiryhmä päättää nimittää 
rinnakkaisesittelijän, korvaus jaetaan 
esittelijän ja rinnakkaisesittelijän kesken.

Jos lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomitea tai 
koordinointiryhmä päättää nimittää 
rinnakkaisesittelijän, korvaus jaetaan 
esittelijän ja rinnakkaisesittelijän kesken
sellaisten selkeiden ja avointen laskujen 
perusteella, joissa annetaan täsmälliset 
tiedot esittelijän ja rinnakkaisesittelijöiden 
kuhunkin arvioinnin osaan käyttämän 
työajan määrästä ja siihen liittyvistä 
kustannuksista. Työajan määrä esitetään 
ymmärrettävästi, perustellusti ja 
todistettavasti.

Or. en

Perustelu

Esittelijöiden ja rinnakkaisesittelijöiden palveluja koskevat yksityiskohtaiset kustannukset on 
esitettävä selkeästi lääkevirastolle lähetetyissä laskuissa.
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Tarkistus 74
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa säädetty korvaus 
maksetaan vasta sen jälkeen, kun 
lääkeviraston käyttöön on annettu 
lopullinen arviointiraportti suositusta 
varten, joka on tarkoitettu hyväksyttäväksi 
lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomiteassa.

3. Edellä 1 kohdassa säädetty korvaus 
maksetaan vasta sen jälkeen, kun 
lääkeviraston käyttöön on annettu 
lopullinen arviointiraportti suositusta 
varten, joka on tarkoitettu hyväksyttäväksi 
lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomiteassa. Raportti 
toimitetaan täydellisenä ja 
käyttökelpoisena versiona käännettynä 
lääkeviraston työkielelle.

Or. en

Perustelu

Esittelijöiden ja rinnakkaisesittelijöiden on toimitettava raporttinsa täydellisenä versiona, 
joka on käännetty lääkeviraston työkielelle. Jos esittelijät ja rinnakkaisesittelijät toimittavat 
raportin ainoastaan omalla kielellään tai huonosti käännettynä versiona ja jos lääkeviraston 
on työstettävä kyseistä käännöstä, maksuosuuden pitäisi olla erilainen.

Tarkistus 75
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Korvaus maksetaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
kirjallisen sopimuksen mukaisesti. 
Lääkevirasto vastaa kyseisen korvauksen 
maksamiseen mahdollisesti liittyvistä 
pankkikuluista.

5. Korvaus maksetaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
kirjallisen sopimuksen mukaisesti ja 
direktiivissä 2011/7/EY säädetyssä 
määräajassa. Lääkevirasto vastaa kyseisen 
korvauksen maksamiseen mahdollisesti 
liittyvistä pankkikuluista.

Or. en
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Perustelu

Määräajan, jonka kuluessa lääkevirasto maksaa esittelijäjäsenvaltiolle, pitäisi olla direktiivin 
2011/7/EY mukainen. Siinä säädetään 30 kalenteripäivästä tai perustelluissa 
poikkeustapauksissa 60 kalenteripäivästä.

Tarkistus 76
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos maksun tarkoitusta ei voida 
määrittää, lääkevirasto asettaa määräajan, 
jonka kuluessa myyntiluvan haltijan on 
ilmoitettava sille maksun tarkoitus 
kirjallisesti. Jos lääkevirasto ei saa 
ilmoitusta maksun tarkoituksesta ennen 
määräajan päättymistä, maksua pidetään 
mitättömänä ja kyseinen määrä palautetaan 
myyntiluvan haltijalle.

2. Jos maksun tarkoitusta ei voida 
määrittää, eikä siitä ilmoiteta 
lääkevirastolle kirjallisesti 30 päivän 
kuluessa, maksua pidetään mitättömänä ja 
kyseinen määrä palautetaan myyntiluvan 
haltijalle.

Or. en

Perustelu

Erityismaksua koskevien yksityiskohtaisten tietojen toimittamisen määräajat olisi ilmoitettava 
selkeästi jo lainsäädännössä, jotta lääkevirastolle ei koidu lisää hallinnollisia rasituksia.

Tarkistus 77
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkevirasto sisällyttää asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 67 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti lääkeviraston kaikista tuloista ja 
menoista seuraavaa varainhoitovuotta 
varten laatimaansa ennakkoarvioon 
yksityiskohtaiset tiedot lääketurvatoimintaa 

Lääkevirasto sisällyttää asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 67 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti lääkeviraston kaikista tuloista ja 
menoista seuraavaa varainhoitovuotta 
varten laatimaansa ennakkoarvioon 
yksityiskohtaiset tiedot lääketurvatoimintaa 
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koskevista maksuista saatavista tuloista.
Näissä tiedoissa erotellaan toisistaan 
kiinteä vuosimaksu sekä 3 artiklan a 
alakohdassa tarkoitetut 
menettelykohtaiset maksut. Lisäksi 
lääkevirasto laatii lääketurvatoimintaan 
liittyvistä tuloistaan ja menoistaan erityiset 
analyyttiset tiedot, joiden avulla on 
mahdollista erottaa toisistaan kiinteä 
vuosimaksu sekä kukin 3 artiklan a 
alakohdassa tarkoitettu menettelyistä 
perittävä maksu.

koskevista maksuista saatavista tuloista, 
jotka perustuvat tietokantaan syötettyjen 
veloitusyksikköjen määrään. Lisäksi 
lääkevirasto laatii lääketurvatoimintaan 
liittyvistä tuloistaan ja menoistaan erityiset 
analyyttiset tiedot, joiden avulla on 
mahdollista erottaa toisistaan kiinteä 
vuosimaksu sekä kukin 3 artiklan a 
alakohdassa tarkoitettu menettelyistä 
perittävä maksu.

Or. en

Perustelu

Kokonaistalousarvion tarkkaa ennustamista varten on suositeltavaa liittää sen koko 
ainoastaan kiinteään vuosimaksuun. Siten myös esittelijäjäsenvaltiot voivat saada suuremman 
osan menettelyjä koskevien maksujen määrästä.

Tarkistus 78
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle 
vuosittain tiedot niistä tekijöistä, joilla 
saattaa olla merkitystä tässä asetuksessa 
säädetyin maksuin katettavien 
kustannuksien kannalta. Tiedoissa on 
kustannuserittely edellisvuodelta sekä 
seuraavaa vuotta koskeva ennuste. Lisäksi 
lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle kerran 
vuodessa liitteessä olevassa V osassa 
mainitut suoritustiedot, jotka perustuvat 
3 kohdassa tarkoitettuihin 
suoritusindikaattoreihin.

2. Lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle, hallintoneuvostolle,
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
jäsenvaltioille vuosittain tiedot niistä 
tekijöistä, joilla saattaa olla merkitystä 
tässä asetuksessa säädetyin maksuin 
katettavien kustannuksien kannalta 
Tiedoissa on kustannuserittely 
edellisvuodelta sekä seuraavaa vuotta 
koskeva ennuste. Lisäksi lääkeviraston 
toimitusjohtaja julkaisee tämän 
katsauksen avoimesti julkisessa 
vuosikertomuksessaan. Lisäksi 
lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle kerran 
vuodessa liitteessä olevassa V osassa 
mainitut suoritustiedot, jotka perustuvat 
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3 kohdassa tarkoitettuihin 
suoritusindikaattoreihin.

Or. en

Perustelu

Maksuprosessin läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä, jotta kirjanpidon taloudelliset 
säännönvastaisuudet voidaan estää ja kyseenalaistaa ja auttaa yrityksiä valittamaan 
perustelluista epäkohdista olemassa olevissa kustannuksissa tai laatimaan onnistuneesti 
talousarvion tulevia kustannuksia varten.

Tarkistus 79
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle 
vuosittain tiedot niistä tekijöistä, joilla 
saattaa olla merkitystä tässä asetuksessa 
säädetyin maksuin katettavien 
kustannuksien kannalta. Tiedoissa on 
kustannuserittely edellisvuodelta sekä 
seuraavaa vuotta koskeva ennuste. Lisäksi 
lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle kerran 
vuodessa liitteessä olevassa V osassa 
mainitut suoritustiedot, jotka perustuvat 
3 kohdassa tarkoitettuihin
suoritusindikaattoreihin.

2. Lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja
jäsenvaltioille asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 65 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti toimittamassaan 
vuosikertomuksessa vuosittain tiedot niistä 
tekijöistä, joilla saattaa olla merkitystä 
tässä asetuksessa säädetyin maksuin 
katettavien kustannuksien kannalta. 
Tiedoissa on kustannuserittely 
edellisvuodelta sekä seuraavaa vuotta 
koskeva ennuste. Lisäksi lääkevirasto 
julkaisee tämän katsauksen julkisessa 
vuosikertomuksessaan. Lisäksi 
lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle kerran 
vuodessa liitteessä olevassa V osassa 
mainitut suoritustiedot, jotka perustuvat 
suoritusindikaattoreihin.

Or. en
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Tarkistus 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle 
vuosittain tiedot niistä tekijöistä, joilla 
saattaa olla merkitystä tässä asetuksessa 
säädetyin maksuin katettavien 
kustannuksien kannalta. Tiedoissa on 
kustannuserittely edellisvuodelta sekä 
seuraavaa vuotta koskeva ennuste. Lisäksi 
lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle kerran 
vuodessa liitteessä olevassa V osassa 
mainitut suoritustiedot, jotka perustuvat 
3 kohdassa tarkoitettuihin 
suoritusindikaattoreihin.

2. Lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja
jäsenvaltioille asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 65 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti toimittamassaan 
vuosikertomuksessa vuosittain tiedot niistä 
tekijöistä, joilla saattaa olla merkitystä 
tässä asetuksessa säädetyin maksuin 
katettavien kustannuksien kannalta. 
Tiedoissa on kustannuserittely 
edellisvuodelta sekä seuraavaa vuotta 
koskeva ennuste. Lisäksi lääkevirasto 
julkaisee tämän katsauksen julkisessa 
vuosikertomuksessaan. Lisäksi 
lääkeviraston toimitusjohtaja antaa 
komissiolle ja hallintoneuvostolle kerran 
vuodessa liitteessä olevassa V osassa 
mainitut suoritustiedot, jotka perustuvat 
3 kohdassa tarkoitettuihin 
suoritusindikaattoreihin.

Or. en

Perustelu

Lääkeviraston antamien taloustietojen näkyvyyden ja avoimuuden varmistaminen on tärkeää.

Tarkistus 81
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi 4 kohdassa tarkoitetun 
seurannan perusteella tarvittaessa 
mukauttaa liitteessä vahvistettuja maksujen 
ja esittelijöille suoritettavien korvausten 
määriä 16 artiklan mukaisesti. 
Mukautukset tulevat voimaan vastaavan 
muutossäädöksen voimaantuloa seuraavan 
huhtikuun 1 päivänä.

5. Komissio voi 4 kohdassa tarkoitetun 
seurannan perusteella tarvittaessa 
mukauttaa liitteessä vahvistettuja maksujen
ja esittelijöille ja rinnakkaisesittelijöille 
suoritettavien korvausten määriä 
16 artiklan mukaisesti. Mukautukset 
tulevat voimaan vastaavan 
muutossäädöksen voimaantuloa seuraavan 
huhtikuun 1 päivänä.

Or. en

Tarkistus 82
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteessä olevan I–V 
osan muuttamiseksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteessä olevan I–V 
osan muuttamiseksi ainoastaan 
inflaatiosta johtuvien vaihtelujen 
huomioon ottamiseksi. Maksujen 
laskemisesta tai nostamisesta päätetään 
osana lääkeviraston maksujärjestelmä 
yleistä tarkastusta, joka on suunniteltu 
vuoden 2015 alkuun.

Or. en

Perustelu

Komissio antaa vuonna 2015 ehdotuksen kaikkien lääkeviraston veloittamien maksujen 
tarkastuksesta. Tässä vaiheessa komissio ehdottaa maksuasetuksen kumoamista ja maksujen 
liittämistä uuteen kaikenkattavaan säädökseen. Siksi maksuja ei ole tarpeen muuttaa ennen 
vuotta 2015 lukuun ottamatta inflaatiosta johtuvien vaihtelujen huomioon ottamista.

Tarkistus 83
Marina Yannakoudakis
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määriin tehtävien muutosten on 
perustuttava lääkeviraston kustannusten 
arviointiin sekä esittelijöiden tekemistä 
9 artiklassa säädetyistä arvioinneista 
aiheutuneiden kustannusten arviointiin tai 
15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun 
inflaatioasteen seurantaan.

2. Määriin tehtävien muutosten on 
perustuttava lääkeviraston kustannusten 
läpinäkyvään ja avoimeen arviointiin sekä 
esittelijöiden tekemistä 9 artiklassa 
säädetyistä arvioinneista aiheutuneiden 
kustannusten arviointiin tai 15 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuun inflaatioasteen 
seurantaan.

Or. en

Tarkistus 84
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määriin tehtävien muutosten on 
perustuttava lääkeviraston kustannusten 
arviointiin sekä esittelijöiden tekemistä 
9 artiklassa säädetyistä arvioinneista 
aiheutuneiden kustannusten arviointiin tai 
15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun 
inflaatioasteen seurantaan.

2. Määriin tehtävien muutosten on 
perustuttava lääkeviraston kustannusten 
avoimeen arviointiin sekä esittelijöiden 
tekemistä 9 artiklassa säädetyistä 
arvioinneista aiheutuneiden kustannusten 
arviointiin tai 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun inflaatioasteen seurantaan.

Or. en

Tarkistus 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määriin tehtävien muutosten on 
perustuttava lääkeviraston kustannusten 

2. Määriin tehtävien muutosten on 
perustuttava lääkeviraston kustannusten 
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arviointiin sekä esittelijöiden tekemistä 
9 artiklassa säädetyistä arvioinneista 
aiheutuneiden kustannusten arviointiin tai 
15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun 
inflaatioasteen seurantaan.

avoimeen arviointiin sekä esittelijöiden 
tekemistä 9 artiklassa säädetyistä 
arvioinneista aiheutuneiden kustannusten 
arviointiin tai 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun inflaatioasteen seurantaan.

Or. en

Tarkistus 86
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen antamisen aikaan 
laskelmien perustana käytettävien 
veloitettavien yksiköiden määrä on [...].

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja ymmärrettävyyden vuoksi maksujen laskennassa käytettävien veloitettavien 
yksiköiden määrä on eriteltävä suoraan asetuksen tekstissä.

Tarkistus 87
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetuksen 7 artiklassa ja liitteessä 
olevassa IV osassa tarkoitettu kiinteä 
vuosimaksu tulee voimaan vasta kuusi 
kuukautta siitä päivästä, jolloin 
lääkevirasto on julistanut Eudravigilance-
tietokannan täysin toimivaksi asetuksen 
EY N:o 726/2004 24 artiklan 2 kohdan 
kolmannen alakohdan mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Lääkeviraston on voitava suorittaa kaikki lainsäädännössä tarkoitetut kiinteän vuosimaksun 
kattamat toiminnot. Sitä varten Eudravigilance-tietokannan pitäisi olla täysin käyttökunnossa 
ja asianmukaisesti toimiva ennen kuin lääkevirasto voi periä kyseisen maksun.

Tarkistus 88
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Määräaikaisten turvallisuuskatsausten 
arvioinnista perittävä maksu on 19 500 
euroa menettelyä kohti. Vastaava 
esittelijälle suoritettava korvaus on 13 100 
euroa.

1. Määräaikaisten turvallisuuskatsausten 
arvioinnista perittävä maksu on 19 500 
euroa menettelyä kohti. Vastaava 
esittelijälle suoritettava korvaus on 13 100 
euroa ja vastaava rinnakkaisesittelijälle 
suoritettava korvaus on 1 500 euroa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä tekee suurimman osan määräaikaisten turvallisuuskatsausten arviointia koskevasta 
työstä, mutta rinnakkaisesittelijän työstä olisi myös maksettava korvaus.

Tarkistus 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sovelletaan seuraavia 
maksuja:
i) luokka 1: sata prosenttia sovellettavasta 
määrästä;
ii) luokka 2: 50 prosenttia sovellettavasta 
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määrästä;
iii) luokka 3: kymmenen prosenttia 
sovellettavasta määrästä.

Or. en

Perustelu

Yksi yhteinen arviointimaksu määräaikaisille turvallisuuskatsauksille – täysin riippumatta 
siihen käytetystä työmäärästä – ei ole riittävä. Tiettyyn määrään asti on oikeutettua käyttää 
vakiomenetelmää maksujen laskemisessa. Konkreettisissa tapauksissa olisi kuitenkin 
asianmukaista luokitella asiaankuuluvat vaikuttavat aineet kolmeen ryhmään määräaikaisten 
turvallisuuskatsausten arviointia varten niihin käytetyn työmäärän perusteella, ja niistä olisi 
perittävä erilaiset maksut.

Tarkistus 90
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen 4 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitetut homeopaattisten lääkkeiden tai 
kasvirohdosvalmisteiden myyntilupien tai 
rekisteröintien haltijat maksavat 
kymmenen prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitetusta määrästä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen perusteluissa esitettyjen periaatteiden, eli oikeudenmukaisuuden, asianmukaisen 
suhteen työmäärän ja maksun tyypin ja tason välillä ja oikeasuhteisuuden, mutta myös 
homeopaattisten lääkkeiden tuoteluokan yksinkertaisuuden ja käyttökelpoisuuden mukaisesti 
määräaikaisia turvallisuuskatsauksia koskevaa maksua pitäisi yleisesti alentaa kymmeneen 
prosenttiin yleisestä maksusta määräaikaista turvallisuuskatsausta kohti.

Tarkistus 91
Peter Liese



PE523.004v01-00 54/65 AM\1009213FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
4 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
60 prosenttia sovellettavasta määrästä.

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
4 artiklan 5 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti 60 prosenttia 
sovellettavasta määrästä.

Myyntiluvan haltijat maksavat 4 artiklan 
5 kohdan mukaisesti enintään 
60 prosenttia sovellettavasta määrästä.

Or. en

Tarkistus 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Erityisiä vaikeuksia sisältävissä 
tapauksissa kyseessä olevat myyntiluvan 
haltijat maksavat 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti 40 prosentin enimmäismaksun 
sovellettavasta määrästä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan määräaikaista turvallisuuskatsausta varten suunnitellaan 
menettelyperusteista maksua: 19 500 euroa vaikuttavaa ainetta kohti. Tapauksissa, joissa 
kyse on ainoastaan yhdestä myyntiluvan haltijasta, tämä maksu voi olla perusteettoman 
korkea, etenkin erityisiä vaikeuksia sisältävissä tapauksissa. Tällaisista tapauksista voi olla 
kyse esimerkiksi silloin, kun kyseisen valmisteen vuotuinen liikevaihto on matala ja 
lisäkustannukset johtaisivat tilanteeseen, jossa myyntiluvasta pitäisi luopua taloudellisten 
syiden takia.

Tarkistus 93
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 10 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 20 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Or. en

Perustelu

Maksujen alennusta tai niistä vapauttamista koskeva pyyntö sisältää myyntiluvan haltijan 
tekemän perusteellisen tutkimuksen alennuksen tai vapauttamisen syistä.

Tarkistus 94
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 10 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 50 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Or. en
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Tarkistus 95
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – II osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan myöntämisen jälkeisen 
turvallisuustutkimuksen arvioinnista 
perittävä maksu on 43 000 euroa. Vastaava 
esittelijälle suoritettava korvaus on 18 200
euroa.

1. Myyntiluvan myöntämisen jälkeisen 
turvallisuustutkimuksen arvioinnista 
perittävä maksu on 43 000 euroa. Vastaava 
esittelijälle suoritettava korvaus on 
30 000 euroa ja vastaava 
rinnakkaisesittelijälle suoritettava 
korvaus on 10 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan myöntämisen jälkeisten turvallisuustutkimusten arviointi on suurelta osin 
esittelijänä toimivan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen työtä, ja rinnakkaisesittelijän 
pitäisi myös saada osa tehdyn työn maksusta.

Tarkistus 96
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite – II osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
60 prosenttia sovellettavasta määrästä.

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
5 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti 60 prosenttia 
sovellettavasta määrästä.

Myyntiluvan haltijat maksavat 5 artiklan 
4 kohdan mukaisesti enintään 
60 prosenttia sovellettavasta määrästä.

Or. en

Tarkistus 97
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Liite – II osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 10 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 20 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Or. en

Perustelu

Maksujen alennusta tai niistä vapauttamista koskeva pyyntö sisältää myyntiluvan haltijan 
tekemän perusteellisen tutkimuksen alennuksen tai vapauttamisen syistä.

Tarkistus 98
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – II osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 10 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

4. Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 50 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Or. en
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Tarkistus 99
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Liite – III osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn arvioinnista perittävä maksu on 
168 600 euroa. Vastaava esittelijälle 
suoritettava korvaus on 45 100 euroa.

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn arvioinnista perittävä maksu on 
[...], kun vaikuttavia aineita on yksi tai 
kaksi. Maksu nousee [...] euroa kutakin 
uutta menettelyssä olevaa vaikuttavaa 
ainetta kohti. Vastaava esittelijälle ja 
rinnakkaisesittelijälle suoritettava korvaus 
on 50 prosenttia peritystä 
kokonaismaksusta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden esittelijöille ja rinnakkaisesittelijöille olisi maksettava oikeudenmukainen 
korvaus niiden kannustamiseksi ilmoittautumaan osallistumaan vapaaehtoisesti 
lausuntopyyntöjen käsittelyä koskevaan työhön.

Tarkistus 100
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – III osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn arvioinnista perittävä maksu on 
168 600 euroa. Vastaava esittelijälle 
suoritettava korvaus on 45 100 euroa.

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn arvioinnista perittävä maksu on 
168 600 euroa. Vastaava esittelijälle 
suoritettava korvaus on 70 000 euroa ja 
vastaava rinnakkaisesittelijälle 
suoritettava korvaus on 70 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Turvallisuutta koskevan lausuntopyynnön käsittelyssä on paljon työtä: arvioiden mukaan 
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arviointi vie 500–800 työtuntia sekä esittelijältä että rinnakkaisesittelijältä.

Tarkistus 101
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Liite – III osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn arvioinnista perittävä maksu on 
168 600 euroa. Vastaava esittelijälle 
suoritettava korvaus on 45 100 euroa.

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn arvioinnista perittävä maksu on 
168 600 euroa, kun vaikuttavia aineita on 
yksi tai kaksi. Maksu nousee 15 prosenttia 
kutakin uutta menettelyssä olevaa 
vaikuttavaa ainetta kohti.
Vastaava esittelijälle ja 
rinnakkaisesittelijälle suoritettava korvaus 
on 78 400 euroa. Korvaus nousee 
15 prosenttia kutakin uutta arvioitavaa 
vaikuttavaa ainetta kohti.

Or. en

Perustelu

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 102
Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite − III osa −1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän maksun määrä olisi jaettava 
uusiin lääketurvatoimintatehtäviin 
myönnettävän julkisen rahoituksen ja 
myyntiluvan haltijalta perittävän osan 
kesken.

Or. fr

Perustelu

EU:n talousarvioista olisi voitava rahoittaa näitä lääketurvatoiminnan uusia toimintoja, jotta 
arviointien avoimuutta, objektiivisuutta ja riippumattomuutta parannetaan.

Tarkistus 103
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite – III osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
6 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
60 prosenttia sovellettavasta määrästä.

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
6 artiklan 5 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti 60 prosenttia 
sovellettavasta määrästä.

Myyntiluvan haltijat maksavat 6 artiklan 
5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
enintään 60 prosenttia sovellettavasta 
määrästä.

Or. en
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Tarkistus 104
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite – III osa – 3 kohta – 2 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) sen jälkeen sovelletaan tapauksen 
mukaan tässä liitteessä olevan II osan 
2 kohdassa vahvistettua alennusta sekä 
1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
vapautusta.

(ii) sen jälkeen sovelletaan tapauksen 
mukaan tässä liitteessä olevan III osan 
2 kohdassa vahvistettua alennusta sekä 
1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
vapautusta.

Or. en

Perustelu

Komission alkuperäisen ehdotuksen II osassa viitataan myyntiluvan jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia koskevaan 5 artiklan 4 kohtaan. Liitteessä oleva III osa puolestaan 
viittaa 6 artiklan 5 kohtaan, joka on oikea artikla lausuntopyyntöjä koskevaa liitteessä olevaa 
III osaa varten.

Tarkistus 105
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 10 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 20 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Or. en

Perustelu

Maksujen alennusta tai niistä vapauttamista koskeva pyyntö sisältää myyntiluvan haltijan 
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tekemän perusteellisen tutkimuksen alennuksen tai vapauttamisen syistä.

Tarkistus 106
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III osa – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 10 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Maksualennuksia ja -vapautuksia 
sovellettaessa esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa. Jos lääkevirasto perii koko 
sovellettavan määrän 8 artiklan 5 kohdassa 
säädetty 50 prosentin korotus mukaan 
luettuna, esittelijälle suoritettavaa 
korvausta mukautetaan vastaavassa 
suhteessa.

Or. en

Tarkistus 107
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – IV osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kiinteä vuosimaksu on 60 euroa 
veloitusyksikköä kohti.

1. Kiinteä vuosimaksu on XX euroa 
veloitusyksikköä kohti.

Or. en

Perustelu

Muokataan, kun alennuksista ja vapautuksista on tehty lopullinen sopimus.

Tarkistus 108
Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
Liite – IV osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
7 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
60 prosenttia sovellettavasta määrästä.

2. Pienet ja keskisuuret yritykset maksavat 
7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti 60 prosenttia 
sovellettavasta määrästä.

Myyntiluvan haltijat maksavat 7 artiklan 
4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
enintään 60 prosenttia sovellettavasta 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
Liite – IV osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien 
haltijat maksavat 80 prosenttia kyseisiä 
lääkkeitä vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä.

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen lääkkeiden (muiden kuin 
myyntiluvan saaneiden homeopaattisten 
lääkkeiden) myyntilupien haltijat maksavat 
80 prosenttia kyseisiä lääkkeitä vastaaviin 
veloitusyksikköihin sovellettavasta 
määrästä. Homeopaattisten lääkkeiden 
myyntilupien haltijat maksavat 
prosenttiosuuden, joka vastaa kyseisiä 
valmisteita vastaavaan veloitettavaan 
yksikköön sovellettavia tieto- ja 
viestintäteknisiä palveluja.

Or. en
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Perustelu

Myyntiluvan saaneiden homeopaattisten lääkkeiden osalta sovelletaan asetuksen liitteessä 4 
(”Viraston muut lääketurvatoimintaa koskevat kustannukset”) luetelluista palveluista vain 
tietokannan perustamista ja huoltoa koskevia tietoteknisiä palveluja. Kustannusten laji on 
mainittava yksiselitteisesti, koska kiinteästä maksusta ei makseta muita palveluja.

Tarkistus 110
Alojz Peterle

Ehdotus asetukseksi
Liite – IV osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien 
haltijat maksavat 80 prosenttia kyseisiä 
lääkkeitä vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä.

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen lääkkeiden (muiden kuin 
myyntiluvan saaneiden homeopaattisten 
lääkkeiden) myyntilupien haltijat maksavat 
80 prosenttia kyseisiä lääkkeitä vastaaviin 
veloitusyksikköihin sovellettavasta 
määrästä. Homeopaattisten lääkkeiden 
myyntilupien haltijat maksavat 
prosenttiosuuden, joka vastaa kyseisiä 
valmisteita vastaavaan veloitettavaan 
yksikköön sovellettavia tieto- ja 
viestintäteknisiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 111
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite – IV osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien 
haltijat maksavat 80 prosenttia kyseisiä 
lääkkeitä vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä.

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien 
haltijat maksavat 50 prosenttia kyseisiä 
lääkkeitä vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä.
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Or. en

Perustelu

Vakiintuneeseen lääkkeelliseen käyttöön käytettävillä lääkkeillä on tunnettu 
turvallisuusprofiili, ja niiden pitäisi saada 50 prosentin alennus kiinteästä vuosimaksusta.

Tarkistus 112
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite – IV osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 7 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien 
haltijat maksavat 80 prosenttia kyseisiä 
lääkkeitä vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä.

3. Direktiivin 2001/83/EY 10 a artiklassa
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien 
haltijat maksavat 80 prosenttia kyseisiä 
lääkkeitä vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä. Direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 5 ja 30 kohdassa 
tarkoitettujen myyntiluvan saaneiden 
homeopaattisten lääkkeiden ja 
myyntiluvan saaneiden 
kasvirohdosvalmisteiden myyntilupien 
haltijat maksavat 25 prosenttia kyseisiä 
valmisteita vastaaviin veloitusyksikköihin 
sovellettavasta määrästä.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan saaneita homeopaattisia lääkkeitä ja kasvirohdosvalmisteita koskeva 
75 prosentin alennus vastaa voimassa olevaa keskitetyn menettelyn mukaisesti luvan 
saaneiden geneeristen lääkkeiden kiinteän vuosimaksun alennusta. Koska geneerisille 
lääkkeille annetaan lupia enenevässä määrin keskitetysti toisin kuin homeopaattisille 
lääkkeille ja kasvirohdosvalmisteille, viimeksi mainittujen ei pitäisi joutua tulevaisuudessa 
kaupallisesti epäedulliseen asemaan lääketurvallisuusmaksujen vuoksi.


