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Tarkistus 14
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lääkejäämien aiheuttama vesistöjen 
ja maaperän pilaantuminen on uusi 
ympäristöongelma ja huolestuttavaa 
kansanterveyden kannalta. Euroopan 
luontoon ja erityisesti pinta-, pohja- ja 
juomaveteen sekä kansanterveyteen 
kohdistuvien mahdollisten 
haittavaikutusten vähentämiseen 
tähtäävät toimet ovat tarpeen. Näin ollen 
toimenpiteitä olisi toteutettava myös 
ympäristöön ja kansanterveyteen 
kohdistuvien, lääkkeiden haitallisten 
ympäristövaikutusten seuraamiseksi. 
Tämä ei saa kuitenkaan johtaa 
hengenvaarallisten tai vakavien 
sairauksien hoidossa tarvittaville 
lääkkeille myönnettyjen lupien 
perumiseen.

Or. en

Tarkistus 15
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lääkeaineiden biologinen vaikutus 
ihmisiin perustuu niiden ominaisuuksiin, 
ja ne kehitetään usein sellaisiksi, että ne 
säilyvät muuttumattomina kulkiessaan 
ihmiskehon läpi. Muuttumattomuus 
tarkoittaa samalla sitä, että ne pysyvät 
muuttumattomina myös ihmiskehon 
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ulkopuolella, jolloin ne voivat aiheuttaa 
ympäristöongelmia ja vaikuttaa näin 
kansanterveyteen.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
seurattava lääkkeiden haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta virasto pystyy 
arvioimaan hyöty-riskisuhteen uudelleen.

Or. en

Perustelu

Lääkejäämien tiedetään aiheuttavan ongelmia ympäristössä. Kyse ei ole vain 
ympäristönsuojelusta, vaan ympäristön kautta myös kansanterveyden suojelusta. 
Lääketurvatoiminta olisi ulotettava myös haitallisiin ympäristövaikutuksiin. 

Tarkistus 16
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, hallinnon sekä
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin 
osalta.

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, hallinnon,
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin ja 
turvallisuusasioista kansalaisille
tiedottamisen osalta.

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada enemmän tietoa lääketurvatoiminnasta ja lääkkeiden riski-
hyötysuhteesta. Virastolla on tärkeä asema luotettavana ja riippumattomana tietolähteenä.
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Tarkistus 17
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, hallinnon sekä 
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin 
osalta.

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, hallinnon,
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin ja 
turvallisuusasioista kansalaisille
tiedottamisen osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 18
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Sen sijaan Eudravigilance-
tietokannan olisi samanaikaisesti 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille 

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa unionissa, Eudravigilance-
tietokanta olisi säilytettävä ja sitä olisi 
vahvistettava tällaisen tiedon keskitettynä 
saantipisteenä. Jäsenvaltioiden ei tämän 
vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Sen sijaan Eudravigilance-
tietokannan olisi samanaikaisesti 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
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myyntiluvan haltijoiden toimittamista 
ilmoituksista. Tietokannan pitäisi olla 
täysin jäsenvaltioiden, viraston ja 
komission käytettävissä ja soveltuvissa 
määrin myös myyntiluvan haltijoiden ja 
yleisön saatavilla. 

myyntiluvan haltijoiden toimittamista 
ilmoituksista. 

Jotta varmistetaan tietojen korkea laatu, 
jäsenvaltioiden olisi tuettava kansallisten 
ja alueellisten 
lääketurvatoimintakeskusten 
asiantuntemuksen kehittämistä. 
Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi kerättävä keskusten 
raportit ja siirrettävä tiedot 
Eudravigilance-tietokantaan. 
Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Paikalliset ja kansalliset lääketurvatoiminnan asiantuntijaryhmät ovat lähellä kansalaisia ja 
otollisessa asemassa keräämässä ja tulkitsemassa oikein tietoa lääkkeiden haittavaikutuksista 
(kielen, kulttuurin ja elämäntavan huomioon ottaen). Jotta varmistetaan Eudravigilance-
tietokantaan siirrettyjen tietojen korkea laatu, potilaat, terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
myyntiluvan haltijat raportoivat lääkkeiden haittavaikutuksista kansallisille ja paikallisille 
kolmelle lääketurvatoimintakeskukselle. Muutoin tietoja ei saada tulkittua oikein ja niiden 
laatu kärsii.

Tarkistus 19
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
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lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla kaikilla Euroopan unionin 
virallisilla kielillä.

Or. ro

Tarkistus 20
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. 

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. 

Sen sijaan Eudravigilance-tietokannan 
olisi samanaikaisesti ilmoitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille myyntiluvan 
haltijoiden toimittamista ilmoituksista.
Jotta tietojen laadun korkea taso 
varmistetaan, jäsenvaltioiden on pidettävä 
yllä asiantuntemuksen kehittämistä 
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kansallisten ja alueellisten 
lääkevalvontakeskusten tasolla. 
Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten täytyisi kerätä raportit 
näiltä keskuksilta ja siirtää tiedot 
Eudravigilence-tietokantaan.

Tietokannan pitäisi olla täysin
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

Or. ro

Tarkistus 21
Anne Delvaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Sen sijaan Eudravigilance-
tietokannan olisi samanaikaisesti 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
myyntiluvan haltijoiden toimittamista 
ilmoituksista. Tietokannan pitäisi olla 
täysin jäsenvaltioiden, viraston ja 
komission käytettävissä ja soveltuvissa 
määrin myös myyntiluvan haltijoiden ja 
yleisön saatavilla.

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa unionissa, Eudravigilance-
tietokanta olisi säilytettävä ja sitä olisi 
vahvistettava tällaisen tiedon keskitettynä 
saantipisteenä. Jäsenvaltioiden ei tämän 
vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Sen sijaan Eudravigilance-
tietokannan olisi samanaikaisesti 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
myyntiluvan haltijoiden toimittamista 
ilmoituksista. Jotta varmistetaan tietojen 
korkea laatu, jäsenvaltioiden olisi tuettava 
kansallisten ja alueellisten 
lääketurvatoimintakeskusten 
asiantuntemuksen kehittämistä. 
Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi kerättävä keskusten 
raportit ja siirrettävä tiedot 
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Eudravigilance-tietokantaan. 
Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 22
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta lääketurvatoimintaan liittyvien 
kysymysten avoimuutta voitaisiin lisätä, 
viraston olisi perustettava Euroopan 
lääketurvallisuutta käsittelevä www-
portaali ja pidettävä sitä yllä.

(6) Jotta lääketurvatoimintaan liittyvien 
kysymysten avoimuutta voitaisiin lisätä, 
viraston olisi perustettava Euroopan 
lääketurvallisuutta käsittelevä www-
portaali ja pidettävä sitä yllä kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Or. ro

Tarkistus 23
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta yhteisön tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea. Mainitun 
komitean olisi koostuttava 
riippumattomista tieteen asiantuntijoista, 

(7) Jotta EU:n tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea. 
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joilla on pätevyys lääkkeiden 
turvallisuuden, myös riskien 
havaitsemisen, arvioinnin, minimoinnin 
ja niistä tiedottamisen alalla sekä 
myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla.

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean riippumatonta 
asiantuntemusta olisi lisättävä koordinointiryhmän suhteen. Koordinointiryhmä ei ole 
lääketurvatoimintaan erikoistunut elin, vaan sen tehtävänä on arvioida riski-hyötysuhdetta 
kokonaisuuden kannalta. 

Tarkistus 24
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta yhteisön tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin
neuvoa-antava komitea. Mainitun 
komitean olisi koostuttava 
riippumattomista tieteen asiantuntijoista, 
joilla on pätevyys lääkkeiden 
turvallisuuden, myös riskien 
havaitsemisen, arvioinnin, minimoinnin ja 
niistä tiedottamisen alalla sekä 
myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla.

(7) Jotta yhteisön tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea. Mainitun komitean 
olisi koostuttava yhdestä jäsenestä 
jäsenvaltiota kohti ja seitsemästä 
komission nimittämästä jäsenestä, 
ainakin yksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden edustaja mukaan 
luettuna, ja vähintään yhdestä potilaiden 
edustajasta. Jäsenten olisi oltava päteviä 
lääkkeiden turvallisuuden, myös riskien 
havaitsemisen, arvioinnin, minimoinnin ja 
niistä tiedottamisen alalla sekä 
myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla.
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Or. it

Perustelu

Lääketurvatoiminnan riskiarviointikomiteasta (PRAC) olisi tehtävä kokonaan alaa edustava 
komitea, jotta jokaisella jäsenvaltiolla sekä terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja potilailla 
oman edustajansa välityksellä olisi oikeus osallistua keskusteluihin ja ilmaista näkemyksensä 
itsenäisesti.

Tarkistus 25
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta yhteisön tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin
neuvoa-antava komitea. Mainitun komitean 
olisi koostuttava riippumattomista tieteen 
asiantuntijoista, joilla on pätevyys 
lääkkeiden turvallisuuden, myös riskien 
havaitsemisen, arvioinnin, minimoinnin ja 
niistä tiedottamisen alalla sekä 
myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla.

(7) Jotta yhteisön tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan riski-hyötysuhteen 
arvioinnin neuvoa-antava komitea. 
Mainitun komitean olisi koostuttava 
riippumattomista tieteen asiantuntijoista, 
joilla on pätevyys lääkkeiden 
turvallisuuden, myös riskien 
havaitsemisen, arvioinnin, minimoinnin ja 
niistä tiedottamisen alalla sekä 
myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Or. fr

Perustelu

Nimi "lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea" on liian rajoittava, eikä 
siinä oteta huomioon lääkkeen riski-hyötysuhteen analysoinnin tarvetta, vaan painopiste on 
erikseen mainitussa riskinarvioinnissa. Komitean toimialaan kuuluvat kuitenkin kaikki 
lääketurvatoimintaan liittyvät kysymykset (ehdotus asetukseksi, 1 artiklan 12 kohta).
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Tarkistus 26
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin. Olisi säädettävä 
lääketurvatoimintojen riittävästä 
rahoituksesta myyntiluvan haltijoilta 
perittävien maksujen avulla. Näin 
kerättyjen varojen hallinnon olisi oltava 
pysyvästi hallintoneuvoston valvonnassa, 
jotta taataan viraston riippumattomuus.

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada enemmän tietoa lääketurvatoiminnasta ja lääkkeiden riski-
hyötysuhteesta. Virastolla on tärkeä asema luotettavana ja riippumattomana tietolähteenä.

Tarkistus 27
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin. Olisi säädettävä 
lääketurvatoimintojen riittävästä 
rahoituksesta myyntiluvan haltijoilta 
perittävien maksujen avulla. Näin 
kerättyjen varojen hallinnon olisi oltava 
pysyvästi hallintoneuvoston valvonnassa, 
jotta taataan viraston riippumattomuus.

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin.

Or. en
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Perustelu

Lääketurvatoimintaa olisi rahoitettava julkisista varoista sen riippumattomuuden 
varmistamiseksi sekä siksi, että jäsenvaltiot joutuvat kantamaan sivuvaikutusten kustannukset 
sekä sairastuvuuden että kuolleisuuden osalta. Euroopan komission mukaan "arvioidaan, että 
viisi prosenttia kaikista sairaalahoitokerroista johtuu lääkkeiden haittavaikutuksista, viisi 
prosenttia kaikista sairaalapotilaista kokee haittavaikutuksia ja että haittavaikutukset ovat 
viidenneksi yleisin kuolinsyy sairaaloissa". Julkisten varojen käyttö lääketurvatoimintaan 
olisi nähtävä investointina. 

Tarkistus 28
Anne Delvaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin. Olisi säädettävä 
lääketurvatoimintojen riittävästä 
rahoituksesta myyntiluvan haltijoilta 
perittävien maksujen avulla. Näin 
kerättyjen varojen hallinnon olisi oltava 
pysyvästi hallintoneuvoston valvonnassa, 
jotta taataan viraston riippumattomuus.

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin. 

Or. en

Tarkistus 29
Anne Delvaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 

(15) Kun luvan saanut uusi lääke on ollut 
markkinoilla alle kolme vuotta tai kun
lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
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terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä.

käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista 
tällaisten, mustalla kolmiolla ja 
vastaavalla valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen sisällytetyllä 
maininnalla merkittyjen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista, ja viraston 
olisi pidettävä ajan tasalla ja yleisesti 
saatavilla luetteloa tällaisista lääkkeistä.

Or. en

Tarkistus 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä.

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä. Potilaiden tekemät ilmoitukset 
on tehtävä aina terveydenhuollon 
ammattihenkilön välityksellä.

Or. es
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Tarkistus 31
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

15) Kun lääkkeelle myönnetään 
myyntilupa sillä edellytyksellä, että sille 
tehdään luvan myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, tai jos on olemassa 
ehtoja taikka rajoituksia, jotka koskevat 
lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, 
kyseistä lääkettä olisi valvottava 
tehostetusti markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi 
pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

15) Kun lääkkeelle myönnetään 
myyntilupa sillä edellytyksellä, että sille 
tehdään luvan myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, tai jos on olemassa 
ehtoja taikka rajoituksia, jotka koskevat 
lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, 
kyseistä lääkettä olisi valvottava jatkuvasti
markkinoilla. Kuten kaikkien muidenkin 
lääkkeiden kohdalla, potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi 
pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

Or. en

Perustelu

Lääkehoidosta luopuminen vastoin ohjeita potilaiden terveydelle aiheutuvine vakavine 
seurauksineen on merkittävä ongelma, joka rasittaa jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiä. Voimakas sanamuoto voi saada potilaat luopumaan 
lääkehoidosta vastoin ohjeita, mikä voi haitata välillisesti raportointia sellaisten tuotteiden 
mahdollisista haittavaikutuksista, jotka eivät kuulu tähän tuoteryhmään. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi rohkaistava ilmoittamaan kaikista mahdollisista 
haittavaikutuksista.
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Tarkistus 32
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä.

(15) Kun luvan saanut uusi lääke on ollut 
markkinoilla alle kolme vuotta tai kun
lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista 
tällaisten, mustalla kolmiolla ▼ ja 
vastaavalla pakkauksen ulkopuolella 
olevaan valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen sisällytetyllä 
maininnalla merkittyjen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista, ja viraston 
olisi pidettävä ajan tasalla ja yleisesti 
saatavilla luetteloa tällaisista lääkkeistä.

Or. en

Perustelu

Kaikkia vasta luvan saaneita tuotteita ja tehostetusti valvottuja lääkkeitä koskevat erityiset 
varoitukset auttavat sekä terveydenhuollon ammattihenkilöitä että potilaita tunnistamaan alle 
kolme vuotta markkinoilla olleet vasta luvan saaneet lääkkeet ja lisäävät tietoisuutta 
mahdollisten haittavaikutusten ilmoittamisesta.

Tarkistus 33
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tätä asetusta sovelletaan 
rajoittamatta kuitenkaan yksilöiden 
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suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY1 sekä yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 
2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/20012

soveltamista. Eudravigilance-
järjestelmään sisältyviä henkilötietoja 
pitäisi voida käsitellä EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, jotta 
haittavaikutuksia voidaan havaita, 
arvioida, ymmärtää ja ehkäistä sekä 
lääkkeisiin liittyvien riskien 
vähentämiseen ja hyötyjen lisäämiseen 
tähtääviä toimia määrittää ja toteuttaa 
kansanterveyden turvaamiseksi. 
1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Perustelu

Ehdotus kattaa erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, joita pitäisi suojella täysin. Katso myös 
Euroopan tietosuojavaltuutetun huhtikuussa 2009 antama lausunto. 

Tarkistus 34
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan b alakohta 
seuraavasti:
(b) hakija osoittaa, että lääkkeeseen liittyy 
merkittävä terapeuttinen, tieteellinen tai 
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tekninen innovaatio tai että luvan 
myöntämisestä tämän asetuksen 
mukaisesti on etua potilaille tai se 
parantaa potilaille ja eläimille 
tarkoitettujen lääkkeiden saatavuutta 
EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Käytännössä on osoittautunut, että keskitettyjä myyntilupia koskevia hakemuksia on hylätty 
nykyisen sanamuodon vuoksi, kun potilaiden etu on tulkittu kapea-alaisesti. Lääkkeiden 
saatavuus on ongelma erityisesti pienemmissä jäsenvaltioissa, joten tällainen käytäntö on 
valitettavaa. Näin ollen olisi selvennettävä, että lääkkeiden saatavuuden paraneminen jollain 
tavalla on riittävä peruste keskitetyn menettelyn soveltamiseen.

Tarkistus 35
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan seuraava 
virke:

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan seuraava 
virke:

"Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin
neuvoa-antava komitea."

"Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoiminnan riski-hyötysuhteen 
arvioinnin neuvoa-antava komitea."
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Or. fr

Perustelu

Nimi "lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea" on liian rajoittava, eikä 
siinä oteta huomioon lääkkeen riski-hyötysuhteen analysoinnin tarvetta, vaan painopiste on 
erikseen mainitussa riskinarvioinnissa. Komitean toimialaan kuuluvat kuitenkin kaikki 
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lääketurvatoimintaan liittyvät kysymykset (ehdotus asetukseksi, 1 artiklan 12 kohta).

Tarkistus 36
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea."

"Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoimintakomitea."

Or. en

Perustelu

Vastaava muutos on tehtävä kaikkialle ehdotukseen. Ehdotuksella perustetaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antava eurooppalainen komitea, ja sille 
annetaan tärkeitä lääketurvatoimintaan liittyviä tehtäviä kuitenkin pelkästään neuvoa-
antavana komiteana, jolla ei ole valtaa. Komitean asemaa olisi vahvistettava, ja tämän tulee 
näkyä myös komitean nimessä.

Tarkistus 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
10 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
virasto voi edellyttää, että myyntiluvan 
haltija toteuttaa luvan saamisen jälkeisen 
turvallisuustutkimuksen, jos tunnetaan 
huolta riskeistä, jotka liittyvät lääkkeeseen, 

1. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
virasto voi edellyttää, että myyntiluvan 
haltija toteuttaa luvan saamisen jälkeisen 
turvallisuustutkimuksen, jos tunnetaan 
huolta riskeistä, jotka liittyvät lääkkeeseen, 
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jolle on myönnetty lupa. Vaatimus on 
esitettävä kirjallisena, se on perusteltava 
yksityiskohtaisesti ja siihen on 
sisällytettävä tutkimuksen toimittamiselle 
ja tekemiselle asetetut tavoitteet ja 
aikataulu.

jolle on myönnetty lupa. Vaatimus on 
esitettävä kirjallisena, se on perusteltava 
yksityiskohtaisesti tieteellisin argumentein
ja siihen on sisällytettävä tutkimuksen 
toimittamiselle ja tekemiselle asetetut 
tavoitteet ja aikataulu.

Or. fr

Perustelu

Luvan saamisen jälkeistä turvallisuustutkimusta koskevan vaatimuksen olisi perustuttava 
tieteellisiin syihin. Komission ehdotus ei ole tältä osin riittävän tarkka. 

Tarkistus 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Myyntiluvan haltijan antamien 
selvitysten pohjalta komissio joko 
peruuttaa tai vahvistaa vaatimuksen. Jos 
komissio vahvistaa vaatimuksen, 
myyntilupaa muutetaan siten, että vaatimus 
sisältyy siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
vastaavasti."

3. Myyntiluvan haltijan antamien 
selvitysten pohjalta komissio joko 
peruuttaa tai vahvistaa vaatimuksen. Jos 
komissio vahvistaa vaatimuksen, 
myyntilupaa muutetaan siten, että vaatimus 
sisältyy siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
vastaavasti. Komission on joka 
tapauksessa perusteltava päätöksensä 
yksityiskohtaisesti, vahvistipa tai 
peruuttipa se vaatimuksen, ja päätös on 
kirjattava asianmukaisesti."

Or. es
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Tarkistus 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällä tavoin uusittu myyntilupa on 
voimassa rajoittamattoman ajan, jollei 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
päätä lääketurvatoimintaan liittyvistä 
perustelluista syistä tai riittämättömän 
lääkkeelle altistumisen vuoksi uusia 
myyntilupaa toisen kerran viideksi 
vuodeksi 2 kohdan mukaisesti."

3. Tällä tavoin uusittu myyntilupa on 
voimassa rajoittamattoman ajan, jollei 
toimivaltainen viranomainen päätä 
lääketurvatoimintaan liittyvistä 
perustelluista syistä uusia myyntilupaa 
toisen kerran viideksi vuodeksi 2 kohdan 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Nykyisellä ehdotuksella tavoitellun yhdenmukaistetun ja yksinkertaistetun lähestymistavan 
hyödyt olisi säilytettävä. Uudessa ehdotuksessa ei pitäisi heikentää parannuksia, joita on 
saatu aikaan lääkkeitä koskevan lainsäädännön aiemmissa tarkistuksissa ja joilla on pyritty 
vähentämään uusintamenettelyjen määrää. Päätöksen tekevää viranomaista koskeva 
alkuperäinen sanamuoto olisi säilytettävä.

Tarkistus 40
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
hakijan kuulemisen jälkeen lupa voidaan 
myöntää sillä edellytyksellä, että hakija 
täyttää tietyt edellytykset, jotka koskevat 
erityisesti lääkkeen turvallisuutta ja tehoa, 
ilmoittamista sen käyttöön liittyvistä 
haittavaikutuksista toimivaltaisille 
viranomaisille ja toteutettavia 

"8. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
hakijan kuulemisen jälkeen lupa voidaan 
myöntää sillä edellytyksellä, että hakija 
ottaa käyttöön erityismenettelyjä, jotka 
koskevat erityisesti lääkkeen turvallisuutta 
ja tehoa, ilmoittamista sen käyttöön 
liittyvistä haittavaikutuksista 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
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toimenpiteitä. Tällainen lupa voidaan 
myöntää ainoastaan silloin, kun hakija voi 
osoittaa, että sen ei puolueettomista ja 
todennettavista syistä ole mahdollista 
toimittaa täydellisiä tietoja lääkkeen 
tehosta ja turvallisuudesta tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa, ja sen on pohjauduttava 
johonkin direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
annetuista perusteista. Luvan voimassa 
pitäminen edellyttää kyseisten ehtojen 
vuotuista uudelleenarviointia."

toteutettavia toimenpiteitä. Tällainen lupa 
voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun 
hakija voi osoittaa, että sen ei 
puolueettomista ja todennettavista syistä 
ole mahdollista toimittaa täydellisiä tietoja 
lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, ja sen 
on pohjauduttava johonkin direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I annetuista 
perusteista. Luvan voimassa pitäminen 
edellyttää kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia."

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan lainsäädännön sanamuodolla taataan tiukemmat kriteerit ja parempi 
kuluttajansuoja ennenaikaisen myyntiluvan myöntämisriskiä vastaan.

Tarkistus 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimus esitetään kirjallisena, se 
perustellaan yksityiskohtaisesti ja siihen 
sisällytetään aikataulu yksityiskohtaisen 
kuvauksen antamiselle 
riskinhallintajärjestelmästä.

Vaatimus esitetään kirjallisena, se 
perustellaan yksityiskohtaisesti tieteellisin 
argumentein ja siihen sisällytetään 
aikataulu yksityiskohtaisen kuvauksen 
antamiselle riskinhallintajärjestelmästä.

Or. fr

Perustelu

Riskinhallintajärjestelmän yksityiskohtaista kuvausta koskevan vaatimuksen olisi perustuttava 
tieteellisiin syihin. Komission ehdotus ei ole tältä osin riittävän tarkka.
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Tarkistus 42
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto laatii ja julkaisee luettelon ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joihin kohdistuu 
tehostettu valvonta. 

Virasto laatii ja julkaisee luettelon ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä. 

Or. en

Perustelu

Luetteloon lääkeaineista ja lääkkeistä, joihin sovelletaan erityisiä edellytyksiä tai 
vaatimuksia, ei pitäisi viitata toteamalla, että siihen "kohdistuu tehostettua valvontaa", sillä 
eri lääkkeillä ei pitäisi olla erilaisia valvonnan tasoja ja näin voimakas sanamuoto voi saada 
potilaat luopumaan lääkehoidosta vastoin ohjeita.

Tarkistus 43
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
24 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Virasto määrittelee yhdessä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
potilaita ja kuluttajia edustavien 
järjestöjen kanssa "käytön asianmukaisen 
laajuuden". 

Or. en

Perustelu

On hyvä, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja väestöllä on mahdollisuus käyttää 
Eudravigilance-tietokantaa asianmukaisessa laajuudessa. Jotta kuitenkin varmistetaan, että 
käyttö on potilaslähtöistä ja vastaa potilaiden todelliseen tiedon tarpeeseen, on potilas- ja 
kuluttajajärjestöjä kuultava "käytön asianmukaista laajuutta" määriteltäessä.
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Tarkistus 44
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eudravigilance-tietokanta on täysin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä viraston ja komission 
saatavilla. Se on myyntiluvan haltijoiden 
saatavilla siinä määrin kuin on tarpeen niitä 
koskevien lääketurvatoimintavelvoitteiden 
täyttämiseksi.

2. Eudravigilance-tietokanta on täysin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä viraston ja komission 
saatavilla. Se on myyntiluvan haltijoiden 
saatavilla siinä määrin kuin on tarpeen niitä 
koskevien lääketurvatoimintavelvoitteiden 
täyttämiseksi. Virasto määrittelee yhdessä 
kaikkien sidosryhmien, myös 
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden, potilaiden ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa 
Eudravigilance-tietokannan "käytön 
asianmukaisen laajuuden".

Or. en

Perustelu

Viraston olisi kuultava asianosaisia sidosryhmiä voidakseen arvioida ja määritellä, mikä on 
Eudravigilance-tietokannan käytön asianmukainen laajuus.

Tarkistus 45
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
24 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa asianmukaisessa laajuudessa

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on täysi
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
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siten, että tietosuoja taataan. tietokantaa siten, että tietosuoja taataan.

Eudravigilance-tietokannan sisältämät 
tiedot on tarjottava yleisesti saataville 
aggregoidussa muodossa ja niihin on 
liitettävä tietojen tulkintaohjeet.

Or. fr

Tarkistus 46
Anne Delvaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
24 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa asianmukaisessa laajuudessa
siten, että tietosuoja taataan.

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa siten, että tietosuoja taataan.
Virasto määrittelee yhdessä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
potilaita ja kuluttajia edustavien 
järjestöjen kanssa "käytön asianmukaisen 
laajuuden".

Eudravigilance-tietokannan sisältämät 
tiedot on tarjottava yleisesti saataville 
aggregoidussa muodossa ja niihin on 
liitettävä tietojen tulkintaohjeet. 

Eudravigilance-tietokannan sisältämät 
tiedot on tarjottava yleisesti saataville ja 
niihin on liitettävä tietojen tulkintaohjeet. 

Or. en

Tarkistus 47
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
25 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista.

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia ja muita
jäsenneltyjä standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Potilaille on tärkeää antaa mahdollisuus ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan 
terveysviranomaisille muillakin keinoin kuin verkkosivujen kautta, jottei mikään väestöryhmä 
jäisi ilmoitusmahdollisuuden ulkopuolelle.

Tarkistus 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista.

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ja kaikkien asianosaisten sidosryhmien
kanssa jäsenneltyjä standardilomakkeita ja 
menettelyjä, myös www-pohjaisia 
lomakkeita, joilla terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ja potilaat voivat ilmoittaa 
epäillyistä haittavaikutuksista.

Unionin alueella lääkärin määräämien, 
hävitettyjen tai myytyjen biologisten 
lääkevalmisteiden jäljitettävyyden 
varmistamiseksi standardilomakkeissa ja 
menettelyissä on mainittava myyntiluvan 
haltijan nimi, lääkkeen kansainvälinen 
yleisnimi, lääkkeen nimi 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyllä tavalla ja 
eränumero.

Or. en
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Perustelu

Epäiltyjä haittavaikutuksia aiheuttavan valmisteen asianmukainen tunnistaminen on 
perustavan tärkeää kunnolliselle lääketurvajärjestelmälle. Pienimolekyylisiin 
lääkevalmisteisiin verrattuna on biologisten lääkevalmisteiden erityispiirteiden takia 
välttämätöntä antaa useita tunnisteita, joiden perusteella markkinoilla saatavana olevat 
valmisteet voidaan erotella selkeästi. 
Näin ollen ehdotetussa tarkistuksessa edellytetään, että EMEA laati standardilomakkeita ja 
menettelyjä, joita terveydenhuollon ammattihenkilöt ja potilaat käyttävät ilmoittaessaan 
epäillystä haittavaikutuksesta, joissa biologinen lääkevalmiste voidaan eritellä riittävän 
tarkasti ja joilla vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan tällaisia tuotteita koskevia 
ilmoitusvaatimuksia. 

Tarkistus 49
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista.

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ja asianosaisten sidosryhmien kanssa 
sisällöltään ja muodoltaan vakiomallin 
mukaisia standardimenettelyjä, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja joiden avulla 
voidaan jäljittää unionin alueella 
lääkärin määräämät, hävitetyt tai myydyt 
biologiset lääkevalmisteet.

Or. en

Perustelu

Epäiltyjä haittavaikutuksia aiheuttavan valmisteen asianmukainen tunnistaminen on 
perustavan tärkeää kunnolliselle lääketurvajärjestelmälle. Ehdotetussa tarkistuksessa 
edellytetään, että virasto kehittää helppokäyttöisiä sisällöltään ja muodoltaan vakiomuotoisia 
standardimenettelyjä, joilla terveydenhuollon ammattihenkilöt ja potilaat voivat ilmoittaa 
haittavaikutuksista.
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Tarkistus 50
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 (2) tiivistelmä tämän asetuksen 56 artiklan 
1 kohdan a ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän 
kustakin kokouksesta lääketurvatoiminnan 
osalta

(2) tämän asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a 
ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän 
kokousten esityslistat, pöytäkirjat, 
päätökset, äänestystulokset, 
äänestysselitykset ja vähemmistöön 
jääneet mielipiteet lääketurvatoiminnan 
osalta

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2004/27/EY 126 b artiklan mukaan "jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen saattaa oman ja komiteoidensa työjärjestyksen sekä kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat samoin kuin päätökset, äänestystulokset ja ilmaistut perustelut sekä 
vähemmistöön jääneet mielipiteet julkisesti saataville". Näin toimitaan jo Yhdysvaltain 
elintarvike- ja lääkevirastossa (US Food and Drug Administration), mutta ei Euroopassa.

Tarkistus 51
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tiivistelmä tämän asetuksen 56 artiklan 
1 kohdan a ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän 
kustakin kokouksesta lääketurvatoiminnan 
osalta

(2) tämän asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a 
ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän 
kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, 
päätökset, äänestystulokset ja 
äänestysselitykset sekä vähemmistöön 
jääneet mielipiteet lääketurvatoiminnan 
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osalta

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2004/27/EY 126 b artiklan mukaan "jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen saattaa oman ja komiteoidensa työjärjestyksen sekä kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat samoin kuin päätökset, äänestystulokset ja ilmaistut perustelut sekä 
vähemmistöön jääneet mielipiteet julkisesti saataville". Yhdysvaltain elintarvike- ja 
lääkevirasto julkaisee myös kokoustensa puheenvuorot. Samat avoimet käytännöt on tärkeää 
ottaa käyttöön myös EMEAssa Euroopan unionissa (EMEAn olisi oltava yhtä avoin kuin 
kansalliset lääkevalvontavirastot).

Tarkistus 52
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) riskinhallintajärjestelmä lääkkeille, 
joille on myönnetty lupa tämän asetuksen 
mukaisesti

(3) riskinhallintajärjestelmä lääkkeille, 
joille on myönnetty lupa tämän asetuksen 
mukaisesti, sekä sen käyttöohjeet

Or. en

Perustelu

Lääkelupien yhteydessä EMEAn säännöllisesti edellyttämiin riskinhallintasuunnitelmiin 
sisältyy tiivistelmä lääkkeen merkittävistä havaituista riskeistä, mahdollisista riskeistä ja 
puuttuvista tiedoista. Tämän perusteella voidaan laatia erityinen lääketurvallisuuden 
toimintasuunnitelma tai riskinminimointitoimia. Riskinhallintasuunnitelmat ovat erittäin 
teknisiä asiakirjoja, joihin sisältyvää tietoa eivät kaikki ehkä pysty ymmärtämään. Näin ollen 
muiden kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden on erittäin tärkeää tietää, miten tehdä ero 
tietyssä kehitysvaiheessa oleville lääkkeille tavallisesti tehtävien rutiinitoimenpiteiden, joissa 
ei ole kyse erityisistä turvallisuusongelmista, ja havaittujen turvallisuusongelmien vuoksi 
tehtävien lisätoimenpiteiden välillä. Tiivistelmän avulla muille kuin terveydenhuollon 
ammattihenkilöille olisi selitettävä, miksi ylimääräisiä lääketurvatoimia tai 
riskinminimointitoimia laaditaan ja miten ne toteutetaan erityisesti niiden toimenpiteiden 
osalta, jotka on voitu suunnitella etenkin muille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille. 
Koulutuksen ja avoimuuden kannalta riskinhallintasuunnitelmiin liittyvien tietojen vaihto 
vaikuttaa olevan tärkeää. Tämä pitäisi kuitenkin sovittaa yleisölle, jolla ei ole erityisalan 



PE438.413v01-00 30/54 AM\803329FI.doc

FI

asiantuntemusta. Muussa tapauksessa se voisi aiheuttaa hämmennystä ja sillä voisi olla 
tahattomia ei-toivottuja vaikutuksia. 

Tarkistus 53
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 4 kohta, 4 a kohta (uusi), 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4)luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu
tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitettu 
tehostettu valvonta

(4)luettelo lääkkeistä, joita tarkoitetaan
tämän asetuksen 23 artiklassa ja joiden 
luvan edellytyksenä ovat tietyt ehdot tai 
vaatimukset 
(4 a) uusin sähköinen versio kaikkien 
vanhojen ja uusien lääkkeiden 
pakkausselosteesta ja 
valmisteyhteenvedosta 
(4 b) lyhyt kooste tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista
Kaikki lääketurvallisuutta käsittelevillä 
www-portaaleilla esitetyt tiedot ja kaikki 
edellä mainitut tiedot on esitettävä siten, 
että ne ovat kansalaisten ymmärrettävissä.

Or. en

Perustelu

EU:n lääketurvallisuutta käsittelevän www-portaalin tiedot olisi esitettävä helpossa ja 
ymmärrettävässä muodossa. Vaikka tässä säädöksessä esitetään hyvin yksityiskohtaisesti, 
mitä tietoja eurooppalaisella www-portaalilla julkaistaan, siinä ei mainita keskeisiä tietoja, 
joilla varmistetaan lääkkeiden turvallinen käyttö. Tämän vuoksi pakkausselosteen, 
valmisteyhteenvedon ja eurooppalaisten julkisten arviointiraporttien olisi oltava helposti 
yleisön saatavilla. Lisäksi lyhyt kooste tuotetietoihin tehdyistä muutoksista kertoisi potilaille 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, mitä päivityksiä tuotetietoihin on ajan kuluessa tehty. 
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Tarkistus 54
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) tiedot siitä, miten lääkkeen epäillyistä 
haittavaikutuksista ilmoitetaan, ja www-
pohjaiset standardilomakkeet, joilla 
potilaat ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöt voivat tehdä tällaisia 
ilmoituksia

(6) tiedot siitä, miten lääkkeen epäillyistä 
haittavaikutuksista ilmoitetaan, ja
standardilomakkeet, joilla potilaat ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat 
tehdä tällaisia ilmoituksia

Or. en

Perustelu

Potilaiden on tärkeää ilmoittaa lääkkeiden haittavaikutuksista, ja siihen olisi kannustettava ja 
se olisi tehtävä jäsennellysti. Potilaiden olisi vedottava mahdollisimman pitkälti 
terveydenhuollon ammattihenkilöihin lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoitettaessa. 
Tällaisesta lähestymistavasta voi olla seuraavaa hyötyä:
– Potilas saa ensinnäkin asianmukaista hoitoa haittavaikutuksia vastaan.
– Toiseksi turvallisuuskatsausten laatu paranee, mikä on ensiarvoisen tärkeää oireiden 
havaitsemiseksi erityisesti silloin, kun on erotettava todelliset oireet merkityksettömistä.
Lisäksi potilaiden tekemä suora www-pohjainen ilmoitus voi aiheuttaa tietosuojaongelmia, 
sillä järjestelmä saattaa pystyä tunnistamaan lähettäjän IP-osoitteen, jolloin potilas 
tunnistetaan epäasianmukaisesti.

Tarkistus 55
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) protokollat ja julkiset tiivistelmät
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
tehtyjen ja direktiivin 2001/83/EY 107 o ja 
107 q artiklassa tarkoitettujen myyntiluvan 
saamisen jälkeisten turvallisuustutkimusten 

(8) kooste protokollista ja julkisista 
tiivistelmistä useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa tehtyjen ja direktiivin 
2001/83/EY 107 o ja 107 q artiklassa 
tarkoitettujen myyntiluvan saamisen 
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tuloksista jälkeisten turvallisuustutkimusten 
tuloksista

Or. en

Perustelu

Luvan saannin jälkeisten turvallisuustutkimusten täydelliset protokollat ovat yleensä laajoja 
asiakirjoja, joihin sisältyvä tieto ei ole ehkä kaikilta osin olennaista kansalaisille, jotka eivät 
osallistu kliinisten tutkimusten toteuttamiseen. Kooste protokollasta on asianmukaisempi, 
koska sen tarkoituksena on esittää vain oleelliset tiedot tutkimussuunnitelmasta ja -tuloksista. 
Koska täydellisten tutkimusraporttien sijaan julkaistaan tulosten julkiset tiivistelmät, on 
tarkoituksenmukaisempaa julkaista myös kooste protokollasta.

Tarkistus 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Virasto kuulee asianosaisten 
sidosryhmien (mukaan luettuina 
potilasryhmät, terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ja teollisuuden edustajat) 
mielipiteen ennen portaalin avaamista.

Or. en

Perustelu

Ennen verkkosivuston avaamista on tärkeää kuulla sidosryhmiä, jotka liittyvät viraston 
portaalilla esitettäviin tietoihin.

Tarkistus 57
Jiří Maštálka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Virasto seuraa valikoitua lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
tiettyjä vaikuttavia aineita sisältävien 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista. Se julkaisee 
luettelon seurannan kohteena olevista 
vaikuttavista aineista ja julkaisuista.

1. Virasto seuraa valikoitua lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
tiettyjä vaikuttavia aineita sisältävien 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista. Se julkaisee 
luettelon seurannan kohteena olevista 
vaikuttavista aineista ja julkaisuista. 
Virasto seuraa kaikkea lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
vakiintuneita vaikuttavia aineita 
sisältävien ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Nykymuodossaan ehdotuksessa edellytettäisiin, että myyntiluvan haltija seuraa 
Eudravigilance-tietokantaa nähdäkseen, mitä Euroopan lääkevirasto on löytänyt, sekä muuta 
valikoimatonta lääketieteellistä kirjallisuutta ja kirjallisuuden ulkopuolelle jääviä lääkkeitä. 
Euroopan lääkevirasto voi toteuttaa tämän tehtävän tehokkaasti markkinoilla pitkään olleiden 
vakiintuneiden vaikuttavien aineiden osalta, sillä tietokannat, joista hakuja tehdään, ovat 
samoja, joista tekevät hakuja myös kaikki myyntiluvan haltijat, joilla on samoja vakiintuneita 
ainesosia. Näin ollen on järkevää vaatia, että Euroopan lääkevirasto hoitaa tämän tehtävän 
kaikkien vakiintuneiden vaikuttavien aineiden osalta, mikä olisi tehokasta kaikkien osapuolten 
kannalta, sillä tällöin tämä tehtäisiin vain kerran ja käsiteltäväksi tulevien raporttien 
päällekkäisyys vähenisi kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 58
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto seuraa valikoitua lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
tiettyjä vaikuttavia aineita sisältävien 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista. Se julkaisee 

1. Virasto seuraa valikoitua lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
tiettyjä vaikuttavia aineita sisältävien 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista. Se julkaisee 
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luettelon seurannan kohteena olevista 
vaikuttavista aineista ja julkaisuista.

luettelon seurannan kohteena olevista 
vaikuttavista aineista ja julkaisuista. 
Virasto seuraa kaikkea lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
vakiintuneita vaikuttavia aineita 
sisältävien ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa edellytetään, että myyntiluvan haltija seuraa Eudravigilance-tietokantaa 
nähdäkseen, mitä Euroopan lääkevirasto on löytänyt, sekä muuta valikoimatonta 
lääketieteellistä kirjallisuutta ja muita kirjallisuuden ulkopuolelle jääviä lääkkeitä. Euroopan 
lääkevirasto voi toteuttaa tämän tehtävän vakiintuneiden vaikuttavien aineiden osalta, sillä 
tietokannat, joista hakuja tehdään, ovat samoja, joista tekevät hakuja myös kaikki 
myyntiluvan haltijat, joilla on samoja vakiintuneita ainesosia. Näin ollen on järkevää ja 
tehokasta vaatia Euroopan lääkevirastoa tekemään tämän tehtävän kaikkien vakiintuneiden 
aineiden osalta (tällöin tämä tehdään vain kerran).

Tarkistus 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Koska joillakin lääkkeillä on 
haittavaikutuksia, viraston tai 
toimivaltaisten viranomaisten on 
harkittava velvollisuutta varmistaa 
diagnoosi ennen lääkehoidon 
aloittamista.

Or. es
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Tarkistus 60
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
27 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto seuraa valikoitua
lääketieteellistä kirjallisuutta ja etsii siitä 
ilmoituksia tiettyjä vaikuttavia aineita 
sisältävien ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista. 
Se julkaisee luettelon seurannan kohteena 
olevista vaikuttavista aineista ja
julkaisuista.

1. Virasto seuraa lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
tiettyjä vaikuttavia aineita sisältävien 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista. Se julkaisee 
luettelon seurannan kohteena olevista 
vaikuttavista aineista ja julkaisuista.

2. Virasto syöttää valikoidusta 
kirjallisuudesta saadut merkitykselliset 
tiedot Eudravigilance-tietokantaan.

2. Virasto syöttää kirjallisuudesta saadut 
merkitykselliset tiedot Eudravigilance-
tietokantaan.

Or. en

Perustelu

Viraston olisi käytävä läpi kaikki lääketieteellinen kirjallisuus vakiintuneiden aineiden osalta, 
sillä muutoin myyntiluvan haltijan työtaakkaa ei saada vähennettyä, koska myyntiluvan 
haltijan olisi seurattava, mitä kirjallisuutta virasto seuraa, ja seurattava itse kaikkea muuta 
kirjallisuutta.

Tarkistus 61
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea arvioi säännölliset 
turvallisuuskatsaukset.

3. Lääketurvatoimintakomitea arvioi 
tieteellisesti lääkkeen riski-hyötysuhteen 
kaikkien saatavilla olevien tietojen 
perusteella, mukaan luettuina säännölliset 
katsaukset ja Eudravigilance-tietokantaan 
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syötetyt tiedot.
Se laatii arviointiraportin 90 päivän 
kuluessa säännöllisen 
turvallisuuskatsauksen vastaanottamisesta 
ja toimittaa sen myyntiluvan haltijalle.

Se laatii tieteellisen raportin lääkkeen 
riski-hyötysuhteesta 90 päivän kuluessa 
säännöllisen turvallisuuskatsauksen 
vastaanottamisesta ja toimittaa sen 
myyntiluvan haltijalle ja 
koordinointiryhmälle. 

Myyntiluvan haltija voi 30 päivän kuluessa 
arviointiraportin vastaanottamisesta 
toimittaa huomautuksia virastolle.

Myyntiluvan haltija ja koordinointiryhmä
voivat 30 päivän kuluessa arviointiraportin 
vastaanottamisesta toimittaa huomautuksia 
lääketurvatoimintakomitealle. 

Myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
ottaen huomioon myyntiluvan haltijan 
mahdollisesti esittämät huomautukset. 

Myyntiluvan haltijalle ja 
koordinointiryhmälle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoimintakomitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
ottaen huomioon mahdollisesti esittämät 
huomautukset. 

[Lisätään päivä – 18 kuukautta 
3 artiklassa mainitun päivän jälkeen] 
lähtien arviointiraportit julkaistaan 
välittömästi Euroopan lääketurvallisuutta
käsittelevällä www-portaalilla.

Or. en

Perustelu

Raportoijan laatima tieteellinen arviointiraportti perustuu yritysten antamiin tietoihin 
(säännölliset turvallisuuskatsaukset sekä kliinisistä kokeista ja myyntiluvan saannin 
jälkeisistä tutkimuksista saadut tulokset) sekä eri jäsenvaltioiden lääketurvajärjestelmistä 
annettuihin tietoihin (mukaan luettuina terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja potilaiden 
ilmoitukset).

Tarkistus 62
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 4. Lääketurvatoimintakomitea antaa 
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käsittelevä komitea tarkastelee 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean toimittamaa 
raporttia 30 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta ja antaa lausunnon 
kyseisen myyntiluvan voimassa 
säilyttämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

30 päivän kuluessa raportin antamisesta
lausunnon kyseisen myyntiluvan voimassa 
säilyttämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoimintakomitean valtaa olisi lisättävä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean ja koordinointiryhmän suhteen. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea 
ja koordinointiryhmä eivät ole lääketurvatoimintaan erikoistuneita elimiä, vaan niiden 
tehtävänä on arvioida riski-hyötysuhdetta kokonaisuuden kannalta. 
Lääketurvatoimintakomitea vastaa lääketurvatoiminnasta, ja sillä pitäisi olla oikeus esittää 
päätöstä suoraan Euroopan komissiolle, jotta vältetään tehtävien tarpeeton päällekkäisyys.

Tarkistus 63
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut lausunnot ja päätökset 
julkaistaan 26 artiklassa tarkoitetun 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevän 
www-portaalin kautta.

6. Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut arviointiraportit, lausunnot ja 
päätökset julkaistaan 26 artiklassa 
tarkoitetun Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevän www-portaalin kautta.

Or. en

Perustelu

Avoimuus on tärkeää, jotta potilaat ja kansalaiset saadaan luottamaan jälleen 
terveysviranomaisten vastuullisuuteen.
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Tarkistus 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut lausunnot ja päätökset 
julkaistaan 26 artiklassa tarkoitetun 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevän 
www-portaalin kautta.

6. Tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut lopulliset lausunnot ja päätökset 
julkaistaan 26 artiklassa tarkoitetun 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevän 
www-portaalin kautta.

Or. fr

Perustelu

WWW-portaalilla julkaistavien tietojen on oltava kattavia ja selkeitä.

Tarkistus 65
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 d artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto osallistuu komission pyynnöstä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
lääketurvatoiminnan teknisten 
toimenpiteiden kansainväliseen 
yhdenmukaistamiseen ja standardointiin. 

Virasto osallistuu komission pyynnöstä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kaikkien 
asianosaisten kanssa lääketurvatoiminnan 
teknisten toimenpiteiden kansainväliseen 
yhdenmukaistamiseen ja standardointiin. 
Tällaisten toimien on perustuttava 
potilaiden tarpeisiin, ja ne on tehtävä 
tieteelliseltä kannalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus direktiivin 2001/83/EY 108 artiklaan tehtyjen 
muutosehdotusten kanssa.
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Tarkistus 66
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 e a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 e a artikla
Ympäristön tilan seuranta

Jäsenvaltiot nimittävät yhden tai 
useamman viranomaisen seuraamaan 
lääkkeiden haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Jos viranomainen 
havaitsee ympäristöriskin, joka on 
suurempi kuin 8 artiklan 3 kohdan 
c a alakohdan mukaisessa arviossa on 
todettu, tai jos se havaitsee uuden 
haitallisen ympäristövaikutuksen, se 
toimittaa kaikki havaintonsa välittömästi 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 
välittää havainnot virastolle. Virasto 
arvioi tiedot saatuaan, onko riski-
hyötysuhde edelleen positiivinen, kun 
uudet havainnot otetaan huomioon. 

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminta olisi ulotettava myös haitallisiin ympäristövaikutuksiin. 

Tarkistus 67
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 f artikla
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Komission teksti Tarkistus

Virasto toteuttaa säännöllisesti 
lääketurvatoimintaan kuuluvien tehtävien 
tarkastuksen ja raportoi tarkastuksen 
tuloksista hallintoneuvostolleen kahden 
vuoden välein.

Virasto toteuttaa säännöllisesti 
lääketurvatoimintaan kuuluvien tehtävien 
riippumattoman tarkastuksen ja raportoi 
tarkastuksen tuloksista 
hallintoneuvostolleen kahden vuoden 
välein.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa jäsenvaltioille esitetään riippumattomia tarkastuksia (tarkistus 13). 
Asetusehdotuksessa, virastoa koskevassa 28 f artiklassa on vastaava teksti, jota on muutettava 
samalla tavalla, jotta ehdotus olisi yhdenmukainen.

Tarkistus 68
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 f a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 f a artikla
Ympäristönvalvonta ja -suojelu
Jäsenvaltiot nimittävät yhden tai 
useamman kansallisen viranomaisen 
seuraamaan kansanterveyteen ja 
ympäristöön vaikuttavia lääkkeiden 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos 
viranomainen havaitsee ympäristöriskin, 
joka on suurempi kuin 8 artiklan 
3 kohdan c a alakohdan mukaisessa 
arviossa on todettu, tai jos se havaitsee 
uuden haitallisen ympäristövaikutuksen, 
se toimittaa välittömästi kaikki 
havaintonsa Euroopan lääkevirastolle ja 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Virasto 
arvioi tiedot saatuaan, onko riski-
hyötysuhde edelleen positiivinen, kun 
uudet havainnot otetaan huomioon. 
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Tämän ei saa kuitenkaan johtaa 
hengenvaarallisten tai vakavien tautien 
hoidossa tarvittaville lääkkeille 
myönnettyjen lupien perumiseen.

Or. en

Tarkistus 69
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 12 kohta - a alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
56 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

aa) lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea, jonka tehtävänä 
on antaa neuvoja ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevälle komitealle ja 
koordinointiryhmälle kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoimintaan;

aa) lääketurvatoimintakomitea, jonka 
tehtävänä on tehdä keskitetyn menettelyn 
mukaisesti markkinoille saatettuja 
lääkkeitä koskevia lääketurvatoiminnan 
arviointeja;

Or. en

Perustelu

Komitealla pitäisi olla sama oikeus antaa suosituksia kuin myyntiluvista vastaavalla 
eurooppalaisella komitealla (ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevällä komitealla). 
Komitean valvonnassa suoritetuista jäsenvaltioiden arvioinneista tehdyn analyysin ja käydyn 
keskustelun perusteella komitean pitäisi pystyä esittämään suora ehdotus komissiolle 
päätökseksi myyntiluvan perumisesta tai muuttamisesta ilman, että sen tarvitsisi toimia 
myyntiluvista vastaavien komiteoiden alaisuudessa. 

Tarkistus 70
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
56 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan g alakohta seuraavasti:
"(g) pääjohtaja, jonka tehtävät 
vahvistetaan 64 artiklassa;"

Or. en

Perustelu

Tämä selvennys vastaa viraston rakennetta, kokoa ja tehtäviä. Viime vuosina uusien tehtävien 
kirjo on lisääntynyt huomattavasti. Tällä hetkellä virasto on EU:n toiseksi suurin virasto, ja 
sillä on 600 työntekijää. Näin ollen toimitusjohtaja-termi on syytä korvata pääjohtaja-
termillä, ja muutos on tehtävä kaikkialle asetukseen.

Tarkistus 71
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
57 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myyntiluvan haltijoiden on viimeistään -
/- (lisätään päivä – kahdeksantoista
kuukautta muutosasetuksen voimaantulon 
jälkeen) toimitettava virastolle sähköisesti 
tiedot kaikista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa tai jotka on rekisteröity 
yhteisössä, edellä a alakohdassa 
tarkoitettua esitysmuotoa käyttäen;

b) myyntiluvan haltijoiden on viimeistään -
/- (lisätään päivä – kolmekymmentä
kuukautta muutosasetuksen voimaantulon 
jälkeen) toimitettava virastolle sähköisesti 
tiedot kaikista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa tai jotka on rekisteröity 
yhteisössä, edellä a alakohdassa 
tarkoitettua esitysmuotoa käyttäen;

Or. fr

Perustelu

Myynnissä olevien lääkkeiden nimien ja vaadittujen tietojen laadun osalta kaikkien 
vaadittujen tietojen toimittamisen määräaikaa on pidennettävä. 
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Tarkistus 72
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean kokoonpano on 
seuraava:

1. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean kokoonpano on 
seuraava:

a) kymmenen jäsentä ja kymmenen 
varajäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ehdotusten pohjalta;

a) kymmenen jäsentä ja kymmenen 
varajäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoimintaa ja riskinarviointia 
koskevan asiantuntemuksen perusteella
toimivaltaisia kansallisia viranomaisia 
kuultuaan kohdassa 2 säädetyllä tavalla;

b) viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.

b) seitsemän ylimääräistä jäsentä ja viisi 
varajäsentä, joista ainakin yksi edustaa 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja 
ainakin yksi potilaita ja jotka komissio 
nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Jäsenvaltio voi pyytää toista jäsenvaltiota 
edustamaan sitä komiteassa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Komissio voi muuttaa jäsenten ja 
varajäsenten määrää teknisten ja 
tieteellisten tarpeiden pohjalta. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 87 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto nimittää lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
jäsenet pääasiassa näiden tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Kymmenen nimitetyn 
jäsenen lisäksi jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus lähettää ylimääräisiä kansallisten 
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toimivaltaisten viranomaisten edustajia osallistumaan komitean kokouksiin. Lisäksi komission 
nimittämistä ylimääräisistä jäsenistä vähintään kahden on oltava potilaiden ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden edustajia. Malli on sama kuin EMEAn 
harvinaislääkekomiteassa, lastenlääkekomiteassa ja pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevässä komiteassa. 

Tarkistus 73
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean kokoonpano on 
seuraava:

1. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
komitean kokoonpano on seuraava:

a) kymmenen jäsentä ja kymmenen 
varajäsentä, jotka hallintoneuvosto
nimittää toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ehdotusten pohjalta;

a) jäsenvaltiota kohti yksi jäsen ja yksi 
varajäsen, jotka kansallinen 
toimivaltainen viranomainen nimittää 
hallintoneuvostoa kuultuaan;

b) viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.

b) seitsemän jäsentä ja viisi varajäsentä, 
jotka komissio nimittää, ja joihin kuuluu 
vähintään yksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden edustaja ja vähintään 
yksi potilaiden edustaja, julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Komissio voi muuttaa jäsenten ja 
varajäsenten määrää teknisten ja 
tieteellisten tarpeiden pohjalta. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 87 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. it



AM\803329FI.doc 45/54 PE438.413v01-00

FI

Perustelu

Lääketurvatoimintaprosessin avoimuuden lisäämiseksi ja lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean toteuttamiseksi on asianmukaista, että kaksi komission nimittämästä 
seitsemästä jäsenestä (ja vastaavista varajäsenistä) on terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
ja potilaiden edustajia. Näin noudatetaan aikaisempaa mallia, joka koostuu 
harvinaislääkkeitä käsittelevästä komiteasta, lastenlääkekomiteasta ja pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevästä komiteasta, jotka ovat kaikki osa EMEAa. Lisäksi 
lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitean kokoonpano on määritettävä kiistattomasti ja 
avoimesti.

Tarkistus 74
Crescenzio Rivellini

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yksi edustaja ja yksi lisäedustaja, 
jotka kuuluvat EMEAn potilas- ja 
kuluttajajärjestöjen työryhmään, sekä yksi 
edustaja ja yksi lisäedustaja, jotka 
kuuluvat EMEAn terveydenhoidon 
ammattilaisten työryhmään.

Or. it

Perustelu

On tärkeää hyödyntää kaikkia mahdollisia EMEAn asiantuntijoita, jotta ehdotuksen 
toteuttaminen käytännössä helpottuisi. Kaikkien asiaan liittyvien keskusteluosapuolten 
osallistuminen noudattaa näin ollen niitä takuu- ja avoimuusvaatimuksia, joita kansalaisten 
terveys ja hyvinvointi edellyttävät.

Tarkistus 75
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)



PE438.413v01-00 46/54 AM\803329FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b a) yksi edustaja (ja varajäsen) EMEAn 
potilas- ja kuluttajajärjestöjen 
työryhmästä sekä yksi edustaja (ja 
varajäsen) EMEAn terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden työryhmästä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää käyttää kaikkea EMEAssa olevaa asiantuntemusta tämän ehdotuksen käytännön 
täytäntöönpanon edistämiseksi.

Tarkistus 76
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ba) yksi edustaja potilaita ja kuluttajia 
edustavasta työryhmästä ja yksi edustaja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
edustavasta työryhmästä.

Or. ro

Tarkistus 77
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten edustajilla on oikeus 

6. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten edustajilla on oikeus 
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osallistua kaikkiin lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
kokouksiin, jotta helpotetaan soveltuvaa 
koordinointia viraston tehtävien ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
toteuttaman työn välillä. He voivat 
pyydettäessä antaa selvityksiä tai tietoja 
mutta eivät saa pyrkiä vaikuttamaan 
päätöksiin."

osallistua kaikkiin lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
kokouksiin ja keskusteluihin, jotta 
helpotetaan soveltuvaa koordinointia 
viraston tehtävien ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten toteuttaman 
työn välillä. 

Or. en

Perustelu

Katso 61 a artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 78
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
62 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle 
luettelo kansallisista asiantuntijoista, joilla 
on vahvistetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
jonkin 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean työryhmiin tai tieteellisiin 
neuvoa-antaviin ryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja asiantuntemuksen 
tarkka ala."

"Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle 
luettelo kansallisista asiantuntijoista, joilla 
on vahvistetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
jonkin 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean työryhmiin tai tieteellisiin 
neuvoa-antaviin ryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja asiantuntemuksen 
tarkka ala sekä riippumattomuus 
lääkealan yrityksistä." 

Or. en

Perustelu

Monet päätöksentekoelimet, joihin on tehty muutoksia uusien asiantuntijaryhmien 
perustamisen jälkeen, suhtautuvat varovaisesti asiantuntijoita ja lääkealan yrityksiä 
yhdistäviin etunäkökohtiin. Tällaisista yhteyksistä ilmoittaminen ei riitä vapauttamaan 
asiantuntijoita paineesta.
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Tarkistus 79
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
67 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Tämä ei sulje pois sitä, 
että virasto perii myyntiluvan haltijoilta 
maksuja tällaisten toimintojen 
toteuttamisesta."

"4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Niiden on saatava 
julkista rahoitusta oikeassa suhteessa 
annettuihin tehtäviin."

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että lääketurvatoimintaa rahoitetaan edelleen julkisista varoista, jotta vältetään 
eturistiriidat. 4 kohdan teksti olisi säilytettävä ennallaan.

Tarkistus 80
Anne Delvaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
67 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Tämä ei sulje pois sitä, 
että virasto perii myyntiluvan haltijoilta 
maksuja tällaisten toimintojen 

"4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Niiden on saatava 
julkista rahoitusta oikeassa suhteessa 
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toteuttamisesta." annettuihin tehtäviin."

Or. en

Tarkistus 81
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
67 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Tämä ei sulje pois sitä, 
että virasto perii myyntiluvan haltijoilta 
maksuja tällaisten toimintojen 
toteuttamisesta.

4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Niiden on saatava 
julkista rahoitusta oikeassa suhteessa 
annettuihin tehtäviin. Tämä ei sulje pois 
sitä, että virasto kerää välillisesti 
lisävaroja näiden toimintojen 
toteuttamiseen edellyttäen, että viraston 
riippumattomuus on ehdottomasti taattu.

Or. fr

Perustelu

Lääketurvatoiminnan ehdoton taloudellinen riippumattomuus on taattava. Näin ollen on 
vältettävä suorien maksujen perimistä, mikä voitaisiin tulkita "maksuksi tarjotuista 
palveluista".

Tarkistus 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
80 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

18 a) Lisätään 80 a artikla seuraavasti:
80 a artikla

Myyntiluvan haltijat voivat valittaa 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitetun komitean arviointiraporteista 
tai lausunnoista, jolloin viraston 
komiteoista riippumaton viraston elin 
tarkistaa sen päätökset. Asianmukaiset 
toimenpiteet ja menettelyt hyväksytään 
tämän asetuksen 87 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Uudet säännökset heikentävät direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan mukaisia menettelyjä. Koska 
voimassaolevassa lainsäädännössä taataan myyntiluvan haltijoiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten välinen vuorovaikutus ja myyntiluvan haltijoiden valitusoikeus, myös 
asianmukainen menettely olisi taattava siten, että uusi menettely otetaan käyttöön 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavassa komiteassa. Valitusmahdollisuus 
olisi näin ollen otettava käyttöön EMEAssa asianmukaisen menettelyn takaamiseksi. Tämä on 
erityisen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole taloudellisia valmiuksia 
viedä asiaa tuomioistuimeen.

Tarkistus 83
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 20 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

20 a) Korvataan 107 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Arvioidessaan säännöllisiä 
turvallisuuskatsauksia, jotka koskevat 
useita 107 e artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnettyjä markkinoille saattamista 
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koskevia lupia, joista yksikään ei ole 
myönnetty asetusta (EY) N:o 726/2004 
soveltaen, koordinointiryhmä tutkii 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan ryhmän raportin 
30 päivän kuluessa raportin 
vastaanottamisesta ja antaa lausunnon 
kyseisten markkinoille saattamista 
koskevien lupien säilyttämisestä, 
muuttamisesta tai perumisesta 
määräajaksi tai pysyvästi sekä asettaa 
noudatettavan määräajan. Lausunto 
julkaistaan välittömästi, ja se sisältää 
myös vähemmistöön jääneet mielipiteet.

Or. xm

Tarkistus 84
János Áder

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiivillä …/…/EY, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 3 
a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, jonka 
mukaan valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytettävä 
tiivistelmä lääkkeen turvallisen ja 
tehokkaan käytön edellyttämistä 
olennaisista tiedoista, ja jota sovelletaan 
lääkkeisiin, joille on myönnetty lupa 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 9 artiklan 
4 kohdan a–d alakohdan nojalla, 
sovelletaan myyntilupiin, jotka on 
myönnetty ennen tämän asetuksen 
3 artiklan toisessa kohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.

1. Direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiivillä …/…/EY, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 3 
a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, jonka
mukaan valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on merkittävä, että 
lääke on intensiivisen tarkkailun alainen 
ja että uudet tiedot on ilmoitettava 
asianmukaisesti, ja jota sovelletaan 
lääkkeisiin, joille on myönnetty lupa 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 9 artiklan 
4 kohdan a–d alakohdan nojalla, 
sovelletaan myyntilupiin, jotka on 
myönnetty ennen tämän asetuksen 
3 artiklan toisessa kohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.
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Or. hu

Perustelu

Olennaisten tietojen erikseen merkitseminen ei ole perusteltua, sillä käyttöohjeet ja 
pakkausselosteen lukemalla potilas ja lääkäri saavat lääkkeen turvalliseen ja tehokkaaseen 
käyttöön tarvittavat tiedot. Olennaisten tietojen yhteenveto voi johtaa sellaiseen käytäntöön, 
jossa potilaan ja lääkärin huomio kiinnittyy vain tähän mustalla reunuksella ympäröityyn 
tekstiin, mikä voi lopulta vaarantaa lääkkeen turvallisen käytön.

Tarkistus 85
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiivillä …/…/EY, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 
3 a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, 
jonka mukaan valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytettävä 
tiivistelmä lääkkeen turvallisen ja 
tehokkaan käytön edellyttämistä 
olennaisista tiedoista ja jota sovelletaan 
lääkkeisiin, joille on myönnetty lupa 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 9 artiklan 
4 kohdan a–d alakohdan nojalla, 
sovelletaan myyntilupiin, jotka on 
myönnetty ennen tämän asetuksen 
3 artiklan toisessa kohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Olennaisia tietoja koskevan tiivistelmän sisällyttäminen on tarpeetonta (valmisteyhteenveto 
on itsessään jo kooste tärkeistä tiedoista), ja voi aiheuttaa hämmennystä potilaissa (potilaat 
voivat sivuuttaa valmisteyhteenvetoon merkityt tärkeät tiedot mutta eivät tiivistelmää 
olennaisista tiedoista) sekä ongelmia luettavuuden kannalta (esimerkiksi monikieliset 
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ilmoitukset). 

Tarkistus 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiivillä …/…/EY, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 
3 a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, jonka 
mukaan valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytettävä 
tiivistelmä lääkkeen turvallisen ja 
tehokkaan käytön edellyttämistä 
olennaisista tiedoista ja jota sovelletaan 
lääkkeisiin, joille on myönnetty lupa 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 9 artiklan 
4 kohdan a–d alakohdan nojalla, 
sovelletaan myyntilupiin, jotka on 
myönnetty ennen tämän asetuksen 
3 artiklan toisessa kohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.

1. Direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiivillä …/…/EY, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 
3 a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, jota 
sovelletaan lääkkeisiin, joille on myönnetty 
lupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
9 artiklan 4 kohdan a–d alakohdan nojalla, 
sovelletaan myyntilupiin, jotka on 
myönnetty ennen tämän asetuksen 
3 artiklan toisessa kohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.

Or. en

Perustelu

Uuden "keskeisiä tietoja" sisältävän kohdan lisäämisestä valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen vaikuttaisi olevan pikemminkin haittaa. Valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste ovat jo tiivistelmiä niin kutsutuista keskeisistä tiedoista. Näin ollen uuden 
keskeisiä tietoja sisältävän kohdan lisääminen muuttaisi valmisteyhteenvedon ja 
pakkausselosteen muita kohtia, joihin sisältyy jo tärkeitä tietoja. On vaara, että potilaat – tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöt – keskittyvät vain uuteen keskeisiä tietoja sisältävään 
kohtaan ja sivuuttavat muut kohdat väärin perustein. Lisäksi uuden kohdan lisääminen lisäisi 
pakkausselosteen ja valmisteyhteenvedon pituutta ja monimutkaisuutta, mikä saattaa 
vähentää niiden lukemista. Nämä tiedot on kuitenkin annettava potilaille. Asiasta säädetään 
direktiivissä 2001/83/EY.
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