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Tarkistus 27
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös 
lääkityspoikkeamat ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisen käytön, 
myös lääkkeiden väärinkäytön ja 
huumekäytön.

(5) Selkeyden vuoksi olisi otettava 
käyttöön lääkityspoikkeaman määritelmä
niin, että tällä direktiivillä katetaan
tavanomaisen annostuksen mukaisesta 
hyväksytystä käytöstä sekä 
lääkityspoikkeamista ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä 
johtuvan haittavaikutuksen aiheuttavat 
estettävissä olevat, tahattomat ja 
epäasianmukaiset tapahtumat.

Or. fr

Tarkistus 28
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös 
lääkityspoikkeamat ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisen käytön, 
myös lääkkeiden väärinkäytön ja 
huumekäytön. 

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös 
lääkityspoikkeamista aiheutuvat 
vaikutukset ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisen käytön, 
myös lääkkeiden väärinkäytön ja 
huumekäytön. 

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksessa otetaan käyttöön epäiltyä haittavaikutusta koskeva määritelmä. Näin 
ehdotukseen sisällytetään tuotteen myyntiluvan ehtojen ulkopuolisten käyttötapojen, mukaan 
lukien lääkityspoikkeamien, aiheuttamien haittavaikutusten ilmoittaminen. Selkeyttä tarvitaan 
niissä tilanteissa, joissa lääkityspoikkeamat ilmoitetaan. Lääkityspoikkeamat, jotka on 
ilmoitettava, koskevat tapauksia, joiden arvellaan johtaneen epäiltyyn haittavaikutukseen. 
Ehdotuksessa ei ehdoteta, että lääketurvajärjestelmää käytetään yleisesti lääkityspoikkeamia 
koskevien tietojen keräämiseen. 

Tarkistus 29
Crescenzio Rivellini

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös 
lääkityspoikkeamat ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisen käytön, 
myös lääkkeiden väärinkäytön ja 
huumekäytön

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös 
lääkityspoikkeamista ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä, 
myös lääkkeiden väärinkäytöstä ja 
huumekäytöstä aiheutuvat haitalliset ja 
muut kuin aiotut vaikutukset

Or. it

Perustelu

Ehdotuksen myötä otetaan käyttöön epäillyn haittavaikutuksen määritelmä, johon sisältyvät 
lääkkeen hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä, myös lääkityspoikkeamista 
aiheutuvista epätoivotuista vaikutuksista eli haittavaikutuksista tehtävät ilmoitukset. Näin 
ollen on välttämätöntä tarkentaa, missä yhteydessä lääkityspoikkeamista on ilmoitettava: 
niistä on ilmoitettava, mikäli epäillään, että ne ovat aiheuttaneet epätoivottuja vaikutuksia eli 
haittavaikutuksia; ehdotuksessa ei esitetä lääketurvatoimintajärjestelmän käyttöä 
lääkityspoikkeamia koskevien tietojen keräämiseen yleensä.
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Tarkistus 30
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös 
lääkityspoikkeamat ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisen käytön, 
myös lääkkeiden väärinkäytön ja 
huumekäytön.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Määritelmän muuttaminen ei ole perusteltua, ja kansainvälisesti laajimmin hyväksytty 
määritelmä pitäisi säilyttää (WHO:n ja kansainvälisen yhdenmukaistamiskonferenssin (ICH) 
käyttämä määritelmä). Sitä vastoin olisi tarpeen esittää samanaikaisesti lääkityspoikkeaman 
ja väärinkäytön määritelmät, jotka katetaan komission ehdottamalla uudella määritelmällä 
mutta jotka eivät tarkoita samaa asiaa. 

Tarkistus 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lääkejäämien aiheuttama vesistöjen 
ja maaperän pilaantuminen on uusi 
ympäristöongelma ja 
kansanterveysongelma. Euroopan 
luontoon ja erityisesti pinta-, pohja- ja 
juomavesiin sekä kansanterveyteen 
kohdistuvien mahdollisten 
haittavaikutusten vähentämiseen 
tähtäävät toimenpiteet ovat tarpeen. Näin 
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ollen toimenpiteitä olisi toteutettava myös 
lääkkeiden kansanterveydelle tai 
ympäristölle aiheuttamien haittojen 
seuraamiseksi. Tämän johdosta ei pidä 
kuitenkaan perua hengenvaarallisten tai 
vakavien tautien hoidossa tarvittavien 
lääkkeiden lupia.

Or. en

Tarkistus 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) On edistettävä tutkimusta 
kohdennetumpien lääkkeiden 
kehittämiseksi, jotta vältetään potilaille 
aiheutuvia sivuvaikutuksia ja puututaan 
ympäristövaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 33
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lääkeaineet ovat ominaisuuksiensa 
vuoksi biologisesti aktiivisia 
ihmiskehossa, ja ne kehitetään usein 
sellaisiksi, että ne säilyvät 
muuttumattomina kulkiessaan 
ihmiskehon läpi. Muuttumattomuus 
merkitsee myös, että ne pysyvät 
muuttumattomina myös ihmiskehon 
ulkopuolella, jolloin ne voivat aiheuttaa 
ympäristöongelmia, jotka voivat 
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puolestaan vaikuttaa kansanterveyteen.
Ympäristölle aiheutuvat epäedulliset 
vaikutukset pitäisi sisällyttää riski-
hyötysuhteen arviointiin, jotta puututaan 
lääkejäämien aiheuttamaan vesistöjen ja 
maaperän pilaantumiseen.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi 
valvottava lääkkeiden haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta riski-
hyötysuhdetta arvioidaan uudelleen.

Or. en

Perustelu

Lääkejäämien tiedetään hyvin olevan ongelma ympäristössä. Kyse ei ole vain 
ympäristönsuojelusta, vaan myös kansanterveyden suojelusta ympäristön välityksellä. 
Lääkkeiden ympäristövaikutukset eivät kuitenkaan kuulu lääkkeiden hyväksymistä koskevan 
riski-hyötysuhteen arvioon. Euroopan ympäristökeskus (2010), Ruotsin lääkevirasto (2009) ja 
Saksan ympäristöalan neuvoa-antava toimikunta (2007) puhuvat sen puolesta, että 
ympäristövaikutukset olisi otettava huomioon lupia myönnettäessä. 

Tarkistus 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Myyntiluvan haltijan olisi perustettava 
yhden tai useamman luvan saaneen 
lääkkeensä seurantaa ja valvontaa varten 
lääketurvajärjestelmä, ja siihen liittyvät 
tiedot olisi tallennettava 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon, 
joka on aina saatavilla tarkastusta varten. 
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vastattava näiden järjestelmien 
valvonnasta. Myyntilupahakemuksen 
yhteydessä olisi toimitettava 
lääketurvajärjestelmää koskeva yhteenveto, 
ja siinä olisi annettava viitetiedot 
sivustoon, jossa kyseistä lääkettä koskevaa 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoa 

(6) Myyntiluvan haltijan olisi perustettava 
yhden tai useamman luvan saaneen 
lääkkeensä seurantaa ja valvontaa varten 
lääketurvajärjestelmä, ja siihen liittyvät 
tiedot olisi tallennettava 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon, 
joka on aina saatavilla tarkastusta varten.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
vastattava näiden järjestelmien 
valvonnasta. Myyntilupahakemuksen 
yhteydessä olisi toimitettava 
lääketurvajärjestelmää koskeva yhteenveto, 
ja siinä olisi annettava viitetiedot 
sivustoon, jossa kyseistä lääkettä koskevaa
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoa 
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ylläpidetään ja jossa se on satavilla
tarkastusta varten.

ylläpidetään ja jossa se on saatavilla
toimivaltaisten viranomaisten tarkastusta 
varten.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava tarkastaa lääketurvajärjestelmän kantatiedosto, ja 
se pitäisi ilmaista selkeästi.

Tarkistus 35
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Myyntiluvan haltijan olisi suunniteltava 
kuhunkin yksittäisen lääkkeeseen liittyvä 
lääketurvatoiminta 
riskinhallintajärjestelmää soveltaen, ja 
toiminnan olisi oltava oikeassa suhteessa 
tunnistettuihin ja potentiaalisiin riskeihin 
sekä kyseistä lääkettä koskevien 
lisätietojen tarpeeseen nähden. Lisäksi olisi 
säädettävä, että riskinhallintajärjestelmän 
keskeiset toimenpiteet sisällytetään ehtoina 
myyntilupaan.

(7) Myyntiluvan haltijan olisi suunniteltava 
kuhunkin yksittäisen lääkkeeseen liittyvä 
lääketurvatoiminta myös 
riskinhallintajärjestelmää soveltaen, ja 
toiminnan olisi oltava oikeassa suhteessa 
tunnistettuihin ja potentiaalisiin riskeihin 
sekä kyseistä lääkettä koskevien 
lisätietojen tarpeeseen nähden. Lisäksi olisi 
säädettävä, että riskinhallintajärjestelmän 
keskeiset toimenpiteet sisällytetään ehtoina 
myyntilupaan. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä vastaavassa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja asianmukaiset voimavarat 
peruuttaa myyntilupa tilapäisesti tai 
kokonaan.

Or. en

Perustelu

Riskinhallintajärjestelmät täydentävät lääketurvaa, mutta ne eivät korvaa normaalia 
lääketurvatoimintaa. Kokemus on osoittanut, että monissa tapauksissa, joissa yrityksiltä on 
edellytetty myyntiluvan myöntämisen jälkeisten turvallisuustutkimusten tekemistä, ne eivät tee 
niitä. Sen seurauksena lääkärit ja potilaat ovat epätietoisia siitä, ovatko esimerkiksi syövän ja 
sydänsairauksien hoidossa käytettävät tietyt olennaisen tärkeät lääkkeet itse asiassa 
hyödyllisiä. On tärkeää sisällyttää lainsäädäntöön tiukempia vaatimuksia, jotta voidaan 
varmistaa, että lääkeyhtiöt tekevät lupaamansa tutkimukset.
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Tarkistus 36
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) Kun täyttymättömien lääketieteellisten 
tarpeiden tapauksessa 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, 
joista olisi ilmoitettava erityisellä 
symbolilla lääkkeen ulommassa 
päällyksessä ja vastaavalla selittävällä 
lauseella pakkausselosteessa, 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

Tehostetusti seurattuja lääkkeitä koskevat erityisvaroitukset auttavat sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä että potilaita tunnistamaan tehostetusti valvotut uudet lääkkeet ja lisäävät 
heidän valmiuttaan ilmoittaa mahdollisesti esiintyvistä haittavaikutuksista, kuten 
Yhdysvaltain valtiollinen lääketiedeakatemia jo suositteli raportissaan vuodelta 2006. Tätä 
toimenpidettä voidaan entisestään parantaa lisäämällä laatikkoon kuvamerkki, esimerkiksi 
musta kolmio ( ), joka jo tunnetaan ja on käytössä eräissä jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 37
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) Kun luvan saaneelle uudelle lääkkeelle
ja lääkkeille, joille myönnetään 
myyntilupa sillä edellytyksellä, että niille
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 kaikkien alle 
kolme vuotta markkinoilla olleiden luvan 
saaneiden lääkkeiden epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista olisi ilmoitettava 
mustalla kolmiolla ja vastaavalla 
valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselostukseen sisällytetyllä 
maininnalla, 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
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Tarkistus 38
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) 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 osalta, 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

Hoidon noudattamisen laiminlyönti potilaiden terveydelle aiheutuvine vakavine 
seurauksineen on merkittävä ongelma, joka rasittaa kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä. 
Jyrkkä sanamuoto voi lisäksi saada potilaat toimimaan vastoin hoito-ohjeita, ja tämä voi 
vaikuttaa välillisesti sellaisten tuotteiden mahdollisten haittavaikutusten raportointiin, jotka 
eivät kuulu tähän tuoteryhmään. Potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia olisi rohkaistava 
ilmoittamaan kaikista mahdollisista haittavaikutuksista.



PE438.412v02-00 12/185 AM\808932FI.doc

FI

Tarkistus 39
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) Kun kullekin luvan saaneelle uudelle 
lääkkeelle tai muulle 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 kaikkien alle 
kolme vuotta markkinoilla olleiden luvan 
saaneiden lääkkeiden epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista olisi ilmoitettava 
mustalla kolmiolla ja vastaavalla 
maininnalla valmisteyhteenvedossa, 
pakkauksen uloimmassa päällyksessä ja 
pakkausselostuksessa, 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

Kaikkia vasta luvan saaneita tuotteita ja tehostetusti valvottuja lääkkeitä koskevat erityiset 
varoitukset auttavat sekä terveydenhuollon henkilöstöä että potilaita tunnistamaan alle kolme 
vuotta markkinoilla olleet vasta luvan saaneet lääkkeet ja lisäämään tietoisuutta mahdollisten 
haittavaikutusten ilmoittamisesta.
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Tarkistus 40
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) 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. On tärkeää, että 
tehostettu lääketurvajärjestelmä ei johda 
myyntilupien ennenaikaiseen 
myöntämiseen. 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

On tärkeää varmistaa, että lääketurvajärjestelmän tehostaminen ei johda lupien 
ennenaikaiseen myöntämiseen.
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Tarkistus 41
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) 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. On tärkeää, että 
tehostettu lääketurvajärjestelmä ei johda 
myyntilupien ennenaikaiseen 
myöntämiseen. 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

On tärkeää varmistaa, että lääketurvajärjestelmän tehostaminen ei johda lupien 
ennenaikaiseen myöntämiseen.
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Tarkistus 42
Elena Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) 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.

(9) 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. On tärkeää, että 
lääkevalvontajärjestelmän vakiintuminen 
ei johda myyntiluvan liian aikaiseen 
myöntämiseen. 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. ro

Tarkistus 43
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
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valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava kaikissa 
lääkkeissä, lukuun ottamatta direktiivin 
2001/83/EY 10, 10 a, 10 c, 14, 16 ja 
16 a artiklassa mainittuja lääkkeitä, osa, 
jossa on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä poikkeus tiettyjen lääkkeiden osalta, joilla on erityisen korkea 
turvallisuusprofiili. Homeopaattisten lääkkeiden osalta tämä on talouden kannalta erityisen 
tärkeää, koska niitä valmistavat lääkeyritykset ovat pääasiassa pk-yrityksiä. 
Lääketurvatoimintaan liittyvän lainsäädännöllisen ja hallinnollisen taakan olisi oltava 
oikeasuhtaista ja tehokasta, ja taakkaa olisi rajoitettava tarvittaviin tavoitteillisiin 
toimenpiteisiin erityisesti homeopaattisten lääkkeiden osalta.

Tarkistus 44
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on esitetty lääkkeen hyödyt ja mahdolliset 
haitalliset vaikutukset sekä ohjeita 
lääkkeen turvalliseen ja tehokkaaseen 
käyttöön.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei selvästi mainita, mitä potilaalle suunnatun tiedon pitää sisältää. 
Muutos tuo tähän asiaan selvennystä.
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Tarkistus 45
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tietoja koskevan yhteenvedon sisällyttäminen on tarpeetonta (koska valmisteyhteenveto on 
itse jo yhdistelmä keskeisistä tiedoista), ja se voi aiheuttaa hämmennystä potilaille (sillä 
heiltä voi jäädä huomaamatta tärkeitä tietoja, jotka on mainittu valmisteyhteenvedossa mutta 
ei keskeisiä tietoja koskevassa yhteenvedossa) ja luettavuusongelmia (esimerkiksi jos selosteet 
julkaistaan monilla kielillä). 

Tarkistus 46
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 

(10) Viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
esittää potilas- ja kuluttajajärjestöjä, 
terveydenhuollon ammattijärjestöjä, 
jäsenvaltioita ja muita asianosaisia 
osapuolia kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen 
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lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen luettavuudesta.
Nämä tiedot analysoituaan komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen sommittelun ja sisällön 
parantamiseksi niin, että voidaan 
varmistaa, että ne ovat arvokas tiedon 
lähde yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

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

Tarkistus 47
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 

(10) Viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
esittää potilas- ja kuluttajajärjestöjä, 
terveydenhuollon ammattijärjestöjä, 
jäsenvaltioita ja muita asianosaisia 
osapuolia kuultuaan Euroopan 
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on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen luettavuudesta.
Nämä tiedot analysoituaan komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen sommittelun ja sisällön 
parantamiseksi niin, että voidaan 
varmistaa, että ne ovat arvokas tiedon 
lähde yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

Valmisteyhteenvedon käyttöönottaminen on ongelmallista, koska sen osia ei ole määritelty. Se 
aiheuttaa vaaran, että potilaat lukevat ainoastaan kyseisen osan, vaikka heidän pitäisi itse 
asiassa lukea koko pakkausseloste. Selosteen luettavuutta koskevia ongelmia ei ratkaista 
yhteenvedon lisäämisen vuoksi. Ne pitäisi ratkaista sen sijaan tarkastelemalla uudelleen 
selostetta koskevia ohjeita.

Tarkistus 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on esitetty lääkkeen hyödyt ja mahdolliset 
haitalliset vaikutukset sekä ohjeita 
lääkkeen turvalliseen ja tehokkaaseen 
käyttöön.

Or. de
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Tarkistus 49
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

(10) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
saada tarpeellisia tietoja käyttämistään 
lääkkeistä, valmisteyhteenvedon ja 
pakkausselosteen lisäksi on mainittava 
tiedot toimivaltaisten viranomaisten ja/tai 
myyntiluvan haltijan internetsivustosta tai 
ilmaispuhelupalvelusta, joissa annetaan 
kunkin tuotteen osalta keskeiset tiedot 
lääkkeestä ja se, miten on toimittava, jotta 
lääkkeen riskit olisivat mahdollisimman 
pienet ja hyödyt mahdollisimman suuret.

Or. fr

Perustelu

Ei kannata luoda uutta "keskeisiä tietoja" koskevaa osaa valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat itse asiassa jo yhteenveto 
kyseisistä keskeisistä tiedoista. Sitä vastoin yhteenveto tiedoista voisi olla saatavissa 
internetsivustolla. 

Tarkistus 50
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta komissio esittää potilas- ja 
kuluttajajärjestöjä, terveydenhuollon 
ammattijärjestöjä, jäsenvaltioita ja muita 
asianosaisia osapuolia kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen jäsenvaltioissa 
käytettyjen valmisteyhteenvetojen ja 
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pakkausselosteen luettavuudesta.
Nämä tiedot analysoituaan komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen sommittelun ja sisällön 
yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi 
niin, että voidaan varmistaa, että ne ovat 
arvokas tiedon lähde yleisölle ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

Tämä kuuleminen pitäisi aloittaa viipymättä. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden 
luettavuuden, selkeyden ja ymmärrettävyyden parantamisen pitäisi olla painopisteenä 
tulevassa ehdotuksessa, jolla tarkistetaan yhteisön lainsäädäntöä reseptilääkkeitä koskevasta 
potilaille tiedottamisesta. 

Tarkistus 51
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komissio esittää yhteistyössä 
EMEA:n kanssa ja potilas- ja 
kuluttajajärjestöjä, lääkäreitä ja 
farmasian alan ammattihenkilöstöä, 
sairasvakuutuslaitoksia, jäsenvaltioita ja 
muita asianosaisia osapuolia kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen luettavuudesta sekä 
niiden arvosta yleisölle ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. 
Nämä tiedot analysoituaan komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen sommittelun ja sisällön 
parantamiseksi niin, että voidaan 
varmistaa, että ne ovat arvokas tiedon 
lähde yleisölle ja terveydenhuollon 
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ammattihenkilöstölle.

Or. en

Tarkistus 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komissio sitoutuu antamaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen valmisteyhteenvedon ja 
pakkausselosteen merkityksellisyydestä 
potilaiden ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tarpeiden osalta 
24 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä 
direktiivi on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Komissio antaa sen 
perusteella tarvittaessa suosituksia ja/tai 
lainsäädäntöehdotuksia näiden kahden 
asiakirjan parantamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tällä hetkellä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste eivät näytä palvelevan täysin potilaiden 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarpeita. Potilaiden ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön käytäntöjen, tietojen ja vaatimusten kehittämisen osalta komissio voisi 
myös asiaankuuluvin osin tehdä tutkimuksen näiden kahden asiakirjan käytöstä ja 
esittämisestä.

Tarkistus 53
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta lääketurvatoimintaan liittyvässä 
päätöksenteossa käytettäisiin samaa 

(13) Jotta lääketurvatoimintaan liittyvässä 
päätöksenteossa käytettäisiin samaa 
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tieteellisen asiantuntemuksen tasoa sekä 
yhteisön tasolla että jäsenvaltioissa, 
koordinointiryhmän pitäisi tehtäviään 
suorittaessaan voida hyödyntää viraston 
yhteydessä toimivan lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
antamaa neuvontaa.

tieteellisen asiantuntemuksen tasoa sekä 
yhteisön tasolla että jäsenvaltioissa, 
koordinointiryhmän pitäisi tehtäviään 
suorittaessaan voida hyödyntää viraston 
yhteydessä toimivan lääketurvatoiminnan 
riski-hyötysuhteen arvioinnin neuvoa-
antavan komitean antamaa neuvontaa.

Or. fr

Perustelu

Nimitys" lääketurvatoiminnan riskinarvionnin neuvoa-antava komitea" on liian rajoittava, 
eikä siinä oteta huomioon, että lääkkeiden hyödyistä ja riskeistä on tehtävä arviointi, vaan 
vaaditaan, että riskinarviointi tehdään erikseen. Koordinointiryhmän tehtävänä on sitä paitsi 
tarkastella "lääketurvatoimintaan liittyviä kysymyksiä" (direktiiviehdotuksen 1 artiklan 
12 kohta).

Tarkistus 54
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
lääketurvajärjestelmä, jonka avulla voidaan 
kerätä lääkkeiden valvonnassa tarvittavia 
tietoja lääkkeiden epäillyistä 
haittavaikutuksista, väärinkäytöstä, 
huumekäytöstä ja lääkityspoikkeamista, ja 
järjestelmän laatu olisi varmistettava 
epäiltyjen haittavaikutustapausten 
seurannan avulla.

(16) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
lääketurvajärjestelmä, jonka avulla voidaan 
kerätä lääkkeiden valvonnassa tarvittavia 
tietoja lääkkeiden epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka aiheutuvat 
normaalista käyttötarkoituksesta, 
alkuperäistarkoituksesta poikkeavasta 
käytöstä, väärinkäytöstä, huumekäytöstä ja 
lääkityspoikkeamista, ja järjestelmän laatu 
olisi varmistettava epäiltyjen 
haittavaikutustapausten seurannan avulla.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus on epäselvä, ja sitä voitaisiin selventää, jotta vahvistetaan, että 
lääketurvajärjestelmää pitäisi käyttää tiedon keräämiseksi kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista, eikä ainoastaan väärinkäytöstä, huumekäytöstä ja lääkityspoikkeamista 
aiheutuvista vaikutuksista. 
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Tarkistus 55
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Voimavarojen käytön koordinoinnin 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden välillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
antaa tiettyjä lääketurvatoimintaan 
liittyviä tehtäviä toisen jäsenvaltion 
suoritettavaksi.

(17) Kukin jäsenvaltio on vastuussa 
omalla alueellaan esiintyvien 
haittavaikutusten valvonnasta.
Lääketurvatoiminnan asiantuntemuksen 
tason kohottamiseksi jäsenvaltioita olisi 
kannustettava järjestämään koulutusta ja 
vaihtamaan säännöllisesti tietoja ja 
asiantuntemusta.

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi oltava täysimääräisesti vastuussa alueellaan myytäviin lääkkeisiin 
liittyvien mahdollisten haittavaikutusten havaitsemisesta ja seurannasta. 

Tarkistus 56
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Voimavarojen käytön koordinoinnin 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden välillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
antaa tiettyjä lääketurvatoimintaan 
liittyviä tehtäviä toisen jäsenvaltion 
suoritettavaksi.

(17) Kunkin jäsenvaltion olisi oltava 
vastuussa omalla alueellaan esiintyvien 
haittavaikutusten havaitsemisesta ja 
seurannasta. Lääketurvatoiminnan 
asiantuntemuksen lisäämiseksi 
jäsenvaltioita olisi kannustettava 
järjestämään koulutusta ja vaihtamaan 
säännöllisesti tietoja ja kokemuksia.

Or. en
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Perustelu

Kullakin jäsenvaltiolla olisi oltava täysi vastuu alueellaan kaupan pidettävien lääkkeiden 
haittavaikutusten havaitsemisesta ja seurannasta.

Tarkistus 57
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden ja jäsenvaltioiden
olisi ilmoitettava näistä vaikutuksista vain
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden olisi ilmoitettava
kyseistä vaikutuksista ainoastaan niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa vaikutus esiintyi, ja 
jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava näistä 
vaikutuksista suoraan asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhteisön 
lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

Kaikkien kansalliseen tietokantaan 
tehtyjen muutosten pitäisi käydä 
välittömästi ja automaattisesti ilmi 
Eudravigilance-tietokannassa.

Or. en

Perustelu

Jokaisen jäsenvaltion pitäisi voida olla viipymättä ja täysin tietoinen sen alueella esiintyvistä 
lääkkeen haittavaikutuksista. Jäsenvaltioiden olisi voitava saada suoraan yksityiskohtaisia 
ilmoituksia lääkkeen haittavaikutuksista, jotta vältetään sellaisten kliinisten tietojen 
menettäminen, jotka vaarantavat tieteellisen analyysin. Jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa 
selvitysten rekisteröimisestä Eudravigilance-tietokantaan, jotta kyseisen tietokannan 
laadukkuus varmistetaan. 
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Tarkistus 58
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden ja jäsenvaltioiden 
olisi ilmoitettava näistä vaikutuksista vain 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi, ja 
jotta samat tiedot olisivat samanaikaisesti 
jäsenvaltioiden saatavilla, myyntiluvan 
haltijoiden ja jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava näistä vaikutuksista vain 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’. Sitä varten ja 
edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi 
määrätä myyntiluvan haltijoille 
täydentäviä vaatimuksia epäiltyjen 
haittavaikutusten nopeasta ja 
säännöllisestä ilmoittamisesta.

Or. fr

Perustelu

Yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi ja tiedonsiirron ja valvonnan yhdenmukaistamisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi määrätä täydentäviä sääntöjä, joilla ei tieteellisiä 
perusteita.

Tarkistus 59
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden ja jäsenvaltioiden 

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden olisi ilmoitettava
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olisi ilmoitettava näistä vaikutuksista vain
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

kyseistä vaikutuksista ainoastaan 
jäsenvaltioille, ja jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava näistä vaikutuksista suoraan
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

Kaikkien kansalliseen tietokantaan 
tehtyjen muutosten pitäisi käydä 
välittömästi ja automaattisesti ilmi 
Eudravigilance-tietokannassa.
Eudravigilance-tietokannan ja 
kansallisten tietokantojen pitäisi olla 
täysin yhteentoimivia.

Or. en

Perustelu

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 60
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden ja jäsenvaltioiden 
olisi ilmoitettava näistä vaikutuksista vain 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden ja jäsenvaltioiden 
olisi ilmoitettava näistä vaikutuksista vain 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’. 
Eudravigilance-tietokannan olisi 
ilmoitettava samanaikaisesti ja sähköisesti 
asianomaisille jäsenvaltioille myyntiluvan 
haltijoiden toimittamista ilmoituksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi varoitettava sähköisesti, kun myyntiluvan haltijat ilmoittavat 
Eudravigilance-tietokantaan vakavista epäillyistä haittavaikutuksista alueellaan. Kyseessä on 
ylimääräinen tarkastuskeino, jolla varmistetaan, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
eivät kadota tai jätä huomiotta näitä tietoja.

Tarkistus 61
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Lääketurvatoiminnan avoimuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava ja 
ylläpidettävä lääkkeiden turvallisuuteen 

(19) Lääketurvatoiminnan avoimuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava ja 
ylläpidettävä lääkkeiden turvallisuuteen 
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liittyviä www-portaaleja. Samasta syystä 
myyntilupien haltijoiden olisi toimitettava 
viranomaisille ennakkovaroitus 
turvallisuustiedotuksista, ja viranomaisten 
olisi toimitettava tällaiset varoitukset 
toisilleen.

liittyviä www-portaaleja. Samasta syystä 
myyntilupien haltijoiden olisi toimitettava 
etukäteen viranomaisten hyväksyttäväksi 
turvavallisuustiedotukset, ja viranomaisten 
olisi toimitettava tällaiset varoitukset 
toisilleen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että yritysten yleisölle toimittamat lääketiedot eivät ole 
myynninedistämistä. Periaatetta tietojen etukäteishyväksynnästä sovelletaan jo 
pakkausselosteisiin, julkisiin kampanjoihin sekä nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen 
julkisesta tiedottamisesta reseptilääkkeistä; yhtenäisyyden vuoksi sitä olisi sovellettava 
lääketurvatoimintaan. 

Tarkistus 62
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Lääketurvatoiminnan avoimuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava ja 
ylläpidettävä lääkkeiden turvallisuuteen 
liittyviä www-portaaleja. Samasta syystä
myyntilupien haltijoiden olisi toimitettava
viranomaisille ennakkovaroitus 
turvallisuustiedotuksista, ja viranomaisten 
olisi toimitettava tällaiset varoitukset
toisilleen.

(19) Lääketurvatoiminnan avoimuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava ja 
ylläpidettävä lääkkeiden turvallisuuteen 
liittyviä www-portaaleja. Myyntilupien
haltijoita olisi vaadittava toimittamaan
viranomaisille etukäteen hyväksyttäviksi 
turvallisuustiedotukset, joita ne aikovat 
levittää. Tällaisen pyynnön saatuaan
viranomaisten olisi viipymättä toimitettava 
toisilleen kyseisiä turvallisuustiedotuksia 
koskeva ennakkovaroitus.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että yritysten yleisölle toimittamat lääketiedot eivät ole 
myynninedistämistä. Periaatetta tietojen etukäteishyväksynnästä sovelletaan jo 
pakkausselosteisiin, julkisiin kampanjoihin sekä nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen 
julkisesta tiedottamisesta reseptilääkkeistä; yhtenäisyyden vuoksi sitä olisi sovellettava 
lääketurvatoimintatietoihin.
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Tarkistus 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön välityksellä 
annettavia ilmoituksia olisi edistettävä 
tapauksissa, joissa niiden panos on 
olennainen haittavaikutuksen 
ymmärtämiseksi. Näiden ilmoitusten 
edistämiseksi pitäisi parantaa 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
pääsyä potilastietoihin sisältyviin 
lääkitystietoihin tietosuojasäännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön merkitystä 
lääketurvatoimintatietojen portinvartijana.

Tarkistus 64
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön välityksellä 
annettavia ilmoituksia olisi edistettävä 
tapauksissa, joissa niiden panos on 
olennainen haittavaikutuksen 
merkityksen ymmärtämiseksi ja joissa 
tapauksissa haittavaikutus liittyy 
lääkityspoikkeamaan.
Näiden ilmoitusten edistämiseksi pitäisi 
parantaa terveydenhuollon 
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ammattihenkilöstön pääsyä 
potilastietoihin sisältyviin 
lääkitystietoihin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön merkitystä 
lääketurvatoimintatietojen portinvartijana. Jotta voitaisiin paremmin tunnistaa mahdolliset 
lääkityspoikkeamat, jotka johtavat epäiltyihin haittavaikutuksiin, on tärkeää, että lääkärit ja 
farmaseutit pääsevät potilaiden lääkitystietoihin. Tietosuojasäännöksiä on noudatettava 
täysimääräisesti.

Tarkistus 65
Crescenzio Rivellini

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

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Erityisesti terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä on kannustettava 
tekemään ilmoituksia siinä tapauksessa, 
että heidän panoksensa on olennainen 
epätoivotun vaikutuksen eli 
haittavaikutuksen ja lääkityspoikkeamista 
aiheutuvien epätoivottujen vaikutusten eli 
haittavaikutusten merkityksen 
ymmärtämiseksi. Tämäntyyppisten 
ilmoitusten saamisen helpottamiseksi ja 
kansalaisten turvaamiseksi tulisi 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
taata pääsy potilastietoihin.

Or. it

Perustelu

On tärkeää korostaa terveydenhuollon ammattilaisten aktiivista roolia lääketurvatoimintaan 
liittyvien ilmoitusten tekijöinä. Mahdollisten epäiltyjä haittavaikutuksia aiheuttavien 
lääkintäpoikkeamien asianmukaisemman tunnistamisen helpottamiseksi on lisäksi olennaisen 
tärkeää, että lääkäreillä ja farmaseuteilla on yksityisyydensuojaa koskevaa lakia ja 
tietosuojaa täysin kunnioittaen jaettu pääsy potilastietoihin molemminpuolisen yhteistyön 
hengessä, josta on jo saatu tyydyttäviä tuloksia.
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Tarkistus 66
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
koskevien vaatimusten olisi oltava oikeassa 
suhteessa lääkkeiden aiheuttamiin 
riskeihin. Säännöllisten 
turvallisuuskatsausten antamisen olisi sen 
vuoksi oltava yhteydessä äskettäin 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmään, eikä 
rutiinikatsauksia pitäisi vaatia, kun on 
kyse rinnakkaisvalmisteista, yleisestä 
vakiintuneesta käytöstä, tietoisesta 
suostumuksesta, homeopaattisista 
lääkkeistä tai perinteiseen käyttöön 
rekisteröidyistä kasvirohdosvalmisteista. 
Kansanterveyden turvaamiseksi 
viranomaisten olisi kuitenkin vaadittava 
tällaisia tuotteita koskevia 
turvallisuuskatsauksia silloin, kun on 
tarpeen arvioida niiden aiheuttamia riskejä 
tai tuotetietojen riittävyyttä.

(22) Säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
koskevien vaatimusten olisi oltava oikeassa 
suhteessa lääkkeiden aiheuttamiin 
riskeihin. Säännöllisten 
turvallisuuskatsausten antamisen olisi sen 
vuoksi oltava yhteydessä äskettäin 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmään, ja niiden 
antamisaikaa olisi jatkettava, kun on kyse 
rinnakkaisvalmisteista, yleisestä 
vakiintuneesta käytöstä, tietoisesta 
suostumuksesta, homeopaattisista 
lääkkeistä tai perinteiseen käyttöön 
rekisteröidyistä kasvirohdosvalmisteista. 
Kansanterveyden turvaamiseksi 
viranomaisten olisi kuitenkin vaadittava 
tällaisia tuotteita koskevia tietyin 
aikavälein annettavia 
turvallisuuskatsauksia silloin, kun on 
tarpeen arvioida niiden aiheuttamia riskejä 
tai tuotetietojen riittävyyttä.

Or. fr

Perustelu

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 67
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
koskevien vaatimusten olisi oltava oikeassa 
suhteessa lääkkeiden aiheuttamiin 
riskeihin. Säännöllisten 
turvallisuuskatsausten antamisen olisi sen 
vuoksi oltava yhteydessä äskettäin 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmään, eikä 
rutiinikatsauksia pitäisi vaatia, kun on kyse 
rinnakkaisvalmisteista, yleisestä 
vakiintuneesta käytöstä, tietoisesta 
suostumuksesta, homeopaattisista 
lääkkeistä tai perinteiseen käyttöön 
rekisteröidyistä kasvirohdosvalmisteista. 
Kansanterveyden turvaamiseksi 
viranomaisten olisi kuitenkin vaadittava 
tällaisia tuotteita koskevia 
turvallisuuskatsauksia silloin, kun on 
tarpeen arvioida niiden aiheuttamia riskejä 
tai tuotetietojen riittävyyttä.

(22) Säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
koskevien vaatimusten olisi oltava oikeassa 
suhteessa lääkkeiden aiheuttamiin 
riskeihin. Säännöllisten 
turvallisuuskatsausten antamisen olisi sen 
vuoksi oltava yhteydessä äskettäin 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmään, ja 
rutiinikatsauksia pitäisi vaatia, kun on kyse 
rinnakkaisvalmisteista, yleisestä 
vakiintuneesta käytöstä, tietoisesta 
suostumuksesta, homeopaattisista 
lääkkeistä tai perinteiseen käyttöön 
rekisteröidyistä kasvirohdosvalmisteista. 
Kansanterveyden turvaamiseksi 
viranomaisten olisi kuitenkin vaadittava 
tällaisia tuotteita koskevia 
turvallisuuskatsauksia silloin, kun on 
tarpeen arvioida niiden aiheuttamia riskejä 
tai tuotetietojen riittävyyttä.

Or. fr

Perustelu

Lääkkeiden vaikutukset voivat vaihdella niiden koostumuksen ja valmistustavan mukaan, ja 
siksi kaikkien lääkkeiden osalta on vaadittava säännöllisten turvallisuuskatsausten 
julkaisemista.
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Tarkistus 68
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 
Lääketurvatoimintojen riittävä rahoitus 
pitäisi voida varmistaa perittävien 
maksujen avulla. Näin kerätyt varat olisi 
pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pysyvässä valvonnassa 
riippumattomuuden takaamiseksi.

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 

Or. en

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".

Tarkistus 69
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 
Lääketurvatoimintojen riittävä rahoitus 
pitäisi voida varmistaa perittävien 
maksujen avulla. Näin kerätyt varat olisi 
pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pysyvässä valvonnassa 

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 
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riippumattomuuden takaamiseksi.

Or. en

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".

Tarkistus 70
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 
Lääketurvatoimintojen riittävä rahoitus 
pitäisi voida varmistaa perittävien 
maksujen avulla. Näin kerätyt varat olisi 
pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pysyvässä valvonnassa 
riippumattomuuden takaamiseksi.

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 

Or. en

Tarkistus 71
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Tätä asetusta sovelletaan 
rajoittamatta millään tavalla yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
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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. Tämä on 
huomattavassa määrin julkisen edun 
mukaista ja perusteltavissa silloin, kun 
tunnistettavia terveystietoja käsitellään 
ainoastaan tarpeen mukaan ja kun 
asianomaiset osapuolet arvioivat kyseisen 
tarpeen lääketurvatoiminnan kaikissa 
vaiheissa.
1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Perustelu

Ehdotus koskee erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, joita pitäisi suojella täysin. Katso myös 
Euroopan tietosuojavaltuutetun huhtikuussa 2009 antamaa lausuntoa.

Tarkistus 72
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 11 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"11. "Epätoivotulla vaikutuksella": 
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta."

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että palautetaan alkuperäinen sanamuoto (konsolidoidun direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 11 kohta, joka on Maailman terveysjärjestön (WHO:n) ja Kansainvälisen
yhdenmukaistamiskokouksen (ICH:n) käyttämä määritelmä kaupan oleville tuotteille), jossa 
täsmennetään, että kyseessä ovat tavanomaiset käyttöolosuhteet ja vältetään sekaannukset 
etenkin väärinkäytön tai huumekäytön kanssa. 

Tarkistus 73
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

"(11) "Epätoivotulla vaikutuksella:
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta."

"(11) "Haittavaikutuksella: lääkkeen 
aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
aiottua vaikutusta."

Or. de

Perustelu

Viitattaessa lääkkeen "epätoivottuihin vaikutuksiin", tulisi käyttää alalla yleisesti käytettävää, 
kansainvälistä käsitettä "haittavaikutus". Käsitteen englanninkielinen vastine on "adverse 
drug reaction".
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Tarkistus 74
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. "Epätoivotulla vaikutuksella": lääkkeen 
aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
aiottua vaikutusta.

11. "Epätoivotulla vaikutuksella": lääkkeen 
aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
aiottua vaikutusta, joka aiheutuu 
annostuksesta, jota käytetään 
tavanomaisesti sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai elintoimintojen 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuttamiseen.

Or. fr

Perustelu

Määritelmän muuttaminen ei ole perusteltua, ja kansainvälisesti laajimmin hyväksytty 
määritelmä pitäisi säilyttää (WHO:n ja kansainvälisen yhdenmukaistamiskonferenssin (ICH) 
käyttämä määritelmä). Sitä vastoin olisi tarpeen esittää samanaikaisesti lääkityspoikkeaman 
ja väärinkäytön määritelmät, jotka katetaan komission ehdottamalla uudella määritelmällä 
mutta jotka eivät tarkoita samaa asiaa. 

Tarkistus 75
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

"11. "Epätoivotulla vaikutuksella": 
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta."

"11. "Epätoivotulla vaikutuksella": 
sellaista lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja 
muuta kuin aiottua vaikutusta, joka 
esiintyy ihmisillä sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai fysiologisen toiminnan 
muuntamiseen tavanomaisesti käytettyjen 
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annosten yhteydessä tuotteen 
ominaisuuksista laaditun yhteenvedon 
mukaisesti.
11 a. "lääkkeen alkuperäistarkoituksesta 
poikkeavalla käytöllä": sellaisen lääkkeen 
käyttöä, joka ei ole valmisteen 
ominaisuuksia koskevan yhteenvedon 
mukainen, mukaan lukien 
lääkityspoikkeama, ja johon liittyy 
haitallisia vaikutuksia, jotka ovat muita 
kuin aiottuja vaikutuksia."

Or. en

Perustelu

Näiden kahden vaikutuksen, lääkkeen käytön aiheuttaman haitallisen ja muun kuin aiotun 
vaikutuksen, arvioimiseksi on tärkeää, että tehdään ero tuotteen ominaisuuksista laaditun 
yhteenvedon mukaisen käytön ja muun käytön välillä (alkuperäistarkoituksesta poikkeava 
käyttö ja lääkityspoikkeama). Tämän arvion perusteella toimivaltaiset viranomaiset toimivat 
eri tavoin: lääkityspoikkeaman vuoksi voidaan esittää ylimääräisiä varoituksia, mutta niiden 
vuoksi ei peruuteta tai keskeytetä myyntilupaa, toisin kuin epätoivotun vaikutuksen 
tapauksessa.

Tarkistus 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

"11. "Epätoivotulla vaikutuksella":
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta."

"11. "Epätoivotulla vaikutuksella": 
sellaista lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja 
muuta kuin aiottua vaikutusta, joka 
esiintyy ihmiskehossa sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai fysiologisen toiminnan 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuntamiseen tavanomaisesti käytettyjen 
annosten yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää käyttää johdonmukaisia termejä maailmanlaajuisesti. Euroopan unionissa 
käytettävien määritelmien pitäisi olla samanlaisia ICH:n tai WHO:n määritelmien kanssa. 
Käsitteen "haittavaikutus" määritelmä ei ole WHO:n määritelmän mukainen. EU:n 
lainsäädännön tämänhetkinen haittavaikutusta koskeva määritelmä on WHO:n määritelmän 
mukainen ja se olisi säilytettävä, koska se liittyy myyntiluvan mukaisiin annoksiin. Muussa 
tapauksessa ei ole mahdollista määritellä, mikä on "muu kuin aiottu vaikutus".

Tarkistus 77
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

"(11) "Epätoivotulla vaikutuksella": 
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta."

"(11) "Haittavaikutuksella": lääkkeen 
aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
aiottua vaikutusta."

Or. de

Perustelu

Viitattaessa lääkkeen "epätoivottuihin vaikutuksiin", tulisi käyttää alalla yleisesti käytettävää, 
kansainvälistä käsitettä "haittavaikutus". Käsitteen englanninkielinen vastine on "adverse 
drug reaction".

Tarkistus 78
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

"(11) "Epätoivotulla vaikutuksella": "(11) "Haittavaikutuksella": lääkkeen 
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lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta."

aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
aiottua vaikutusta."

Or. de

Perustelu

Viitattaessa lääkkeen "epätoivottuihin vaikutuksiin", tulisi käyttää alalla yleisesti käytettävää, 
kansainvälistä käsitettä "haittavaikutus". Käsitteen englanninkielinen vastine on "adverse 
drug reaction". 

Julkaisuohje: mikäli muutos hyväksytään, direktiiviin ja asetukseen (EY) N:o 726/2004 on 
tehtävä tästä aiheutuvat vaadittavat muutokset.

Tarkistus 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
11 a. "Lääkityspoikkeamalla": 
vaikutusta, joka ei ole haittavaikutus, 
vaan joka johtuu virheestä ja jonka 
yhteydessä lääkettä käytetään hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisesti, myös 
lääkkeiden väärinkäyttö ja huumekäyttö.

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada tietoa myös lääkityspoikkeamista, mutta ne pitäisi erottaa 
haittavaikutuksista. On ymmärrettävää, että viranomaisten on tärkeä saada tietoja 
lääkityspoikkeamista. Haittavaikutukset koskevat yleensä pakkausselostetta ja 
valmisteyhteenvetoa, mutta näissä asiakirjoissa ei ole mitään syytä käsitellä 
lääkityspoikkeamia.
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Tarkistus 80
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
13 a. "Haitallisella 
ympäristövaikutuksella": lääkkeen tai sen 
hajoamistuotteiden haitallista vaikutusta 
ympäristöön tai ympäristön välityksellä 
kansanterveyteen."

Or. en

Perustelu

Lääkevalmisteita erittyy lääkehoidossa olevista potilaista. Ne läpäisevät usein 
vedenpuhdistamot ja voivat saastuttaa pinta-, pohja- tai jopa juomavettä. Haitallisiin 
ympäristövaikutuksiin on vastattava lääkelainsäädännöllä. Sen vuoksi tarvitaan määritelmää 
haitallisista ympäristövaikutuksista.

Tarkistus 81
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

"14. "Epäillyllä epätoivotulla 
vaikutuksella": haittavaikutusta, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

"14. "Lääkkeen haittavaikutuksen 
epäilyllä": haitallista reaktiota, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

Or. de
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Perustelu

Ks. 1 artiklan 11 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 82
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

"14. "Epäillyllä epätoivotulla 
vaikutuksella": haittavaikutusta, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

"14. "Lääkkeen haittavaikutuksen 
epäilyllä": haitallista reaktiota, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

Or. de

Perustelu

Ks. 1 artiklan 11 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 83
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

"14. "Epäillyllä epätoivotulla 
vaikutuksella": haittavaikutusta, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

"14. "Lääkkeen haittavaikutuksen 
epäilyllä": haitallista reaktiota, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

Or. de
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Perustelu

Viitattaessa lääkkeen sivuvaikutuksiin, tulisi käyttää alalla yleisesti käytettävää, 
kansainvälistä käsitettä "haittavaikutus". Käsitteen englanninkielinen vastine on "adverse 
drug reaction".

Tarkistus 84
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 14 kohta seuraavasti: b) Korvataan 14 kohta seuraavasti:

"14. "Epäillyllä epätoivotulla 
vaikutuksella": haittavaikutusta, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys."

"14. "Lääkityspoikkeamalla": sellaista 
ehkäistävissä olevaa tahatonta ja 
epätarkoituksenmukaista tapahtumaa tai 
tilannetta, joka johti tai olisi voinut johtaa 
haittavaikutukseen, silloin, kun lääkitys 
oli terveydenhuollon ammattihenkilöstön, 
potilaan tai kuluttajan valvonnan 
alaisena. Haittavaikutuksiin johtavia 
lääkityspoikkeamia olisi ilmoittamisen 
osalta pidettävä haittavaikutuksina."

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi olisi otettava käyttöön lääkityspoikkeaman määritelmä niin, että tällä 
direktiivillä katetaan tavanomaisen annostuksen mukaisesta hyväksytystä käytöstä sekä 
lääkityspoikkeamista ja hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä johtuvan 
haittavaikutuksen aiheuttavat estettävissä olevat, tahattomat ja epäasianmukaiset tapahtumat 
(katso johdanto-osan 5 kappale).
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Tarkistus 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
14 a. "Haitallisella 
ympäristövaikutuksella": haitallisia 
vaikutuksia kansanterveyteen ja 
ympäristöön, etenkin pinta-, pohja- ja 
juomaveteen, ympäristöön kulkeutuneista 
lääkeaineista tai niiden hajoamistuotteista 
taikka lääkeaineiden seoksista ja niiden 
hajoamistuotteista.

Or. en

Perustelu

Lääkevalmisteita erittyy lääkehoidossa olevien potilaiden virtsasta. Ne kulkeutuvat 
jätevedenpuhdistamojen läpi ja saastuttavat pinta- ja pohjavesiä. Kun lääkeaineet pääsevät 
vesijohtoveteen, ne aiheuttavat uhan kansanterveydelle. Vesiympäristössä ne voivat aiheuttaa 
haitallisia vaikutuksia kasvistoon ja eläimistöön. Sen vuoksi haitalliset ympäristövaikutukset 
on katettava lääketurvalainsäädännön yhteydessä. Tämän vuoksi tarvitaan määritelmää 
haitallisista ympäristövaikutuksista.

Tarkistus 86
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 15 kohta seuraavasti: c) Korvataan 15 kohta seuraavasti:
”15. ”Luvan myöntämisen jälkeisellä 
turvallisuustutkimuksella”: myyntiluvan 
saaneeseen lääkkeeseen liittyvää 
tutkimusta, jonka tarkoituksena on 

”15. Luvan myöntämisen jälkeisellä 
lääketurvatoimintaan liittyvällä 
tutkimuksella”: ennakolta 
kansanterveydellisistä syistä 
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tunnistaa, luonnehtia tai ilmaista 
määrällisesti luvan saaneeseen lääkkeeseen 
liittyvä turvallisuusvaara, vahvistaa
lääkkeen turvallisuus tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta.”

vaihtoehtoisen hoitomuodon puuttuessa 
tai terveysviranomaisten pyynnöstä 
lääkkeen markkinoille saattamisen
jälkeen myyntiluvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvää tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on tunnistaa, luonnehtia tai 
ilmaista määrällisesti luvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvä haittavaikutuksen 
vaara tai arvioida lääkkeen 
haittavaikutuksia ja sen riski-
hyötysuhdetta tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta."

Or. en

Perustelu

Luvan myöntämisen jälkeisen tutkimuksen avulla seurataan lääkkeiden haittavaikutuksia 
ihmiseen. Käytettävässä sanamuodossa on kuvattava paremmin luvan myöntämisen jälkeisten 
tutkimusten tavoitteen todellisuutta. Luvan myöntämisen jälkeisiä turvallisuustutkimuksia ei 
saa käyttää myyntiluvan saamiseksi vähäisemmin perustein ilman riittävää arviointia 

Tarkistus 87
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 15 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”15. ”Luvan myöntämisen jälkeisellä 
turvallisuustutkimuksella”: myyntiluvan 
saaneeseen lääkkeeseen liittyvää 
tutkimusta, jonka tarkoituksena on 
tunnistaa, luonnehtia tai ilmaista 
määrällisesti luvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvä turvallisuusvaara, 
vahvistaa lääkkeen turvallisuus tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden 
tehokkuutta.”

Or. en
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Tarkistus 88
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

”15. ”Luvan myöntämisen jälkeisellä 
turvallisuustutkimuksella”: myyntiluvan 
saaneeseen lääkkeeseen liittyvää 
tutkimusta, jonka tarkoituksena on 
tunnistaa, luonnehtia tai ilmaista 
määrällisesti luvan saaneeseen lääkkeeseen 
liittyvä turvallisuusvaara, vahvistaa
lääkkeen turvallisuus tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta.”

”15. ”Luvan myöntämisen jälkeisellä 
lääketurvatoimintaan liittyvällä 
tutkimuksella”: ennakolta 
kansanterveydellisistä syistä 
vaihtoehtoisen hoitomuodon puuttuessa 
tai terveysviranomaisten pyynnöstä 
lääkkeen markkinoille saattamisen 
jälkeen myyntiluvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvää tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on tunnistaa, luonnehtia tai 
ilmaista määrällisesti luvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvä haittavaikutuksen 
vaara tai arvioida lääkkeen 
haittavaikutuksia ja sen riski-
hyötysuhdetta tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta."

Or. en

Perustelu

Luvan myöntämisen jälkeisen tutkimuksen avulla seurataan lääkkeiden haittavaikutuksia 
ihmiseen. Se ei ole tarkoitettu "luvan myöntämisen jälkeisen turvallisuuden" valvontaan. 
Luvan myöntämisen jälkeisiä turvallisuustutkimuksia ei saa käyttää myyntiluvan saamiseksi 
vähäisemmin perustein ilman riittävää arviointia 

Tarkistus 89
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) Korvataan 28 a kohta seuraavasti: 
"28 a. "Riski-hyötysuhteella": 
lääkkeen positiivisten terapeuttisten 
vaikutusten arviointia suhteessa 
28 kohdassa tarkoitettuihin riskeihin."

Or. en

Perustelu

Lääkejäämien tiedetään aiheuttavan ongelmia ympäristössä. Kyse ei ole vain 
ympäristönsuojelusta, vaan myös kansanterveyden suojelusta ympäristön välityksellä. 
Lääkkeiden ympäristövaikutukset eivät kuitenkaan kuulu lääkkeiden hyväksymistä koskevan 
riski-hyötysuhteen arvioon. Euroopan ympäristökeskus (2010), Ruotsin lääkevirasto (2009) ja 
Saksan ympäristöalan neuvoa-antava toimikunta (2007) puhuvat sen puolesta, että 
ympäristövaikutukset olisi otettava huomioon lupia myönnettäessä. 

Tarkistus 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Korvataan 28 a kohta seuraavasti:
"28 a. "Riski-hyötysuhteella": 
lääkkeen positiivisten terapeuttisten 
vaikutusten arviointia suhteessa 
28 kohdassa tarkoitettuihin riskeihin."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoitus on sisällyttää riski-hyötysuhteen arviointiin ympäristöriski. Tällainen 
toimi on jo sisällytetty eläinlääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön, ja sen sisällyttämistä 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön suositellaan Euroopan 
ympäristökeskuksen teknisessä raportissa nro 1/2010. Ensisijaisena tarkoituksena on suojella 
kansanterveyttä ilman, että vaarannetaan potilaiden mahdollisuutta käyttää elintärkeitä 
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lääkkeitä.

Tarkistus 91
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 b kohta

Komission teksti Tarkistus

28 b. ”Riskinhallintajärjestelmällä": 
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 
toimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien riskien tunnistamista, 
luonnehtimista, ehkäisemistä tai 
minimointia varten, mukaan luettuna 
kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen.

28 b. ”Riskinhallintajärjestelmällä”: 
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 
erityistoimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien riskien määrällistä 
ilmaisemista tai ehkäisemistä varten, 
mukaan luettuna kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen, tai uusien 
riskien ennakolta tunnistamista varten.

Or. en

Perustelu

Kaikkia Euroopan markkinoilla saatavilla olevia lääkkeitä on seurattava tarkasti yleisen 
lääketurvajärjestelmän avulla, ja sen tehokkuutta on lujitettava sekä Euroopan että 
kansallisella tasolla. Riskinhallintajärjestelmän tavoite ei ole "lääkkeeseen liittyvien riskien 
tunnistaminen": tämä tehtävä kuuluu myyntiluvan ennakkoarviointiin. 
Riskinhallintajärjestelmän perusteella riskit olisi voitava ehkäistä jo myyntiluvan 
ennakkoarvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 92
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 b kohta

Komission teksti Tarkistus

28 b. ”Riskinhallintajärjestelmällä”: 
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 

28 b. ”Riskinhallintajärjestelmällä”: 
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 
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toimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien riskien tunnistamista, 
luonnehtimista, ehkäisemistä tai 
minimointia varten, mukaan luettuna 
kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen.

erityistoimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien riskien määrällistä 
ilmaisemista tai ehkäisemistä varten, 
mukaan luettuna kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen, tai uusien 
riskien ennakolta tunnistamista varten.

Or. en

Tarkistus 93
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 b kohta

Komission teksti Tarkistus

28 b. ”Riskinhallintajärjestelmällä”: 
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 
toimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien riskien tunnistamista, 
luonnehtimista, ehkäisemistä tai 
minimointia varten, mukaan luettuna 
kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen.

28 b. ”Riskinhallintajärjestelmällä”: 
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 
erityistoimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien riskien määrällistä 
ilmaisemista tai ehkäisemistä varten, 
mukaan luettuna kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen, tai uusien 
riskien ennakolta tunnistamista varten.

Or. en

Perustelu

Kaikkia Euroopan markkinoilla saatavilla olevia lääkkeitä on seurattava tarkasti yleisen 
lääketurvajärjestelmän avulla, ja sen tehokkuutta on lujitettava sekä Euroopan että 
kansallisella tasolla. Riskinhallintajärjestelmän tavoite ei ole "lääkkeeseen liittyvien riskien 
tunnistaminen": tämä tehtävä kuuluu myyntiluvan ennakkoarviointiin. 
Riskinhallintajärjestelmän perusteella riskit olisi voitava ehkäistä jo myyntiluvan 
ennakkoarvioinnin yhteydessä.
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Tarkistus 94
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 c kohta

Komission teksti Tarkistus

28 c. ”Lääketurvajärjestelmällä”: 
järjestelmää, jota myyntiluvan haltijat ja 
jäsenvaltiot käyttävät IX osastossa 
lueteltujen tehtävien ja velvollisuuksien 
täyttämisessä ja jonka avulla seurataan 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
turvallisuutta ja voidaan havaita niiden
riski-hyötysuhteessa tapahtuvat muutokset.

28 c. ”Lääketurvajärjestelmällä”: 
järjestelmää, jonka avulla myyntiluvan 
haltijat ja jäsenvaltiot voivat IX osastossa 
lueteltujen tehtävien ja velvollisuuksien 
täyttämisessä:

a) kerätä lääkkeiden valvonnassa 
tarvittavia tietoja etenkin lääkkeiden 
haittavaikutuksista ihmiseen, mukaan 
luettuna väärinkäyttö, huumekäyttö ja 
lääkityspoikkeamat; ja
b) arvioida tieteellisesti näitä tietoja, jotta 
voidaan havaita myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden riski-hyötysuhteessa tapahtuvat 
muutokset.

Or. en

Perustelu

On esitettävä uudelleen alkuperäinen sanamuoto (konsolidoidun direktiivin 2001/83/EY 
102 artikla), jossa todetaan selvästi lääketurvajärjestelmän tehtävät (tietojen kerääminen ja 
tieteellinen arviointi). Lääketurvatoiminta on havaintoihin perustuva tieteenala, jolla pyritään 
seuraamaan lääkkeiden haittavaikutuksia ihmiseen. Sen avulla ei seurata "lääkkeiden 
turvallisuutta" (tulkinnanvarainen ilmaus "tuotelähtöinen" sen sijaan, että käytetään ilmaisua 
"potilaslähtöinen") 

Tarkistus 95
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28 c kohta
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Komission teksti Tarkistus

28 c. ”Lääketurvajärjestelmällä”: 
järjestelmää, jota myyntiluvan haltijat ja 
jäsenvaltiot käyttävät IX osastossa 
lueteltujen tehtävien ja velvollisuuksien 
täyttämisessä ja jonka avulla seurataan 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
turvallisuutta ja voidaan havaita niiden 
riski-hyötysuhteessa tapahtuvat 
muutokset.

28 c. "Lääketurvajärjestelmällä": 
järjestelmää, jonka avulla voidaan

a) kerätä lääkkeiden valvontaan 
tarvittavia tietoja, erityisesti niiden 
haittavaikutuksista ihmisiin, mukaan 
luettuna lääkkeiden väärinkäyttö ja 
huumekäyttö ja lääkityspoikkeamat;
b) arvioida nämä tiedot tieteellisesti 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden riski-
hyötysuhteen tasapainon kaikkien 
vaihtelujen havaitsemiseksi; 
c) myyntiluvan haltijat ja jäsenvaltiot
voivat täyttää IX osastossa luetellut 
tehtävänsä ja velvollisuutenssa.

Or. fr

Perustelu

Otetaan käyttöön direktiivillä 2001/83/EY aiemmin määritelty lääketurvajärjestelmän 
määritelmä, koska komission ehdotuksessa ei käsitellä tiedonkeruuta ja tieteellistä arviointia 
koskevia tehtäviä.

Tarkistus 96
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 32 a, 32 b ja 32 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a. Lisätään 32 a, 32 b ja 32 c kohta 
seuraavasti:
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"32 a. "Lääkityspoikkeamalla": sellaista 
lääkkeeseen liittyvän toimen tahatonta 
tekemättä jättämistä tai tekemistä, josta 
voi aiheutua vaara tai haittavaikutus 
potilaalle, ja joka voi koskea yhtä tai 
useampaa lääkkeen elinkaaren vaihetta, 
kuten lääkkeen valintaa lääkeluettelosta, 
lääkemääräystä, lääkkeen toimittamista, 
hyväksymistä, valmistusta, varastointia, 
jakelua, hallinnointia, hoidon seurantaa 
ja tiedottamista, mutta myös muita siihen 
liittyviä yhteyksiä, kuten tiedonantoja tai 
transkriptiota.
32 b. "Lääkkeen väärinkäytöllä": 
lääkkeen käyttöä valmisteyhteenvetoon 
sisältyvien suositusten vastaisesti. 
32 c. "Lääketieteellisesti perustellun 
käyttötarkoituksen vastaisella käytöllä": 
erityistapausta, jossa valmistetta 
käytetään tarkoituksellisesti 
valmisteyhteenvedon kohtaan 
"käyttötarkoitus" sisältyvien suositusten 
vastaisesti arvioinnista saatujen tietojen 
perusteella."

Or. en

Perustelu

"Lääkityspoikkeamaa", "lääkkeen väärinkäyttöä" tai "lääketieteellisesti perustellun 
käyttötarkoituksen vastaista käyttöä" koskevan määritelmän lisääminen on hyödyllistä, jotta 
lääketurvatoimintatiedot voidaan luokitella ja tallentaa paremmin tietoa välittävällä tavalla 
käyttöyhteyden osalta.

Tarkistus 97
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 32 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään 32 a kohta seuraavasti:
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32 a. "Lääkityspoikkeamalla": 
lääkitykseen liittyvän asian tahatonta 
tekemättä jättämistä tai tekemistä, joka 
voi aiheuttaa vaaran tai joka voi vaikuttaa 
haitallisesti potilaaseen. Määritelmän 
mukaan lääkityspoikkeama voidaan 
välttää, koska siinä on kyse asiasta, joka 
olisi pitänyt tehdä mutta jota ei ole tehty 
potilaan lääkityksestä huolehtimisen 
aikana. Lääkityspoikkeamassa voi olla 
kyse yhdestä tai useammasta lääkityksen 
vaiheesta, esimerkiksi seuraavista: 
lääkityksen valinta, lääkkeen 
määrääminen, lääkkeen toimittaminen, 
reseptien tutkiminen, valmistus, 
lääkemuoto, varastointi, jakelu, hallinto, 
neuvonta, hoidon seuranta mutta myös 
lääkkeisiin liittyvät asiat, kuten välitys ja 
kopiointi.

Or. fr

Perustelu

Määritelmän muuttaminen ei ole perusteltua, ja kansainvälisesti laajimmin hyväksytty 
määritelmä pitäisi säilyttää (WHO:n ja kansainvälisen yhdenmukaistamiskonferenssin (ICH) 
käyttämä määritelmä). Sitä vastoin olisi tarpeen esittää samanaikaisesti lääkityspoikkeaman 
ja väärinkäytön määritelmät, jotka katetaan komission ehdottamalla uudella määritelmällä 
mutta jotka eivät tarkoita samaa asiaa. 

Tarkistus 98
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 32 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään 32 b kohta seuraavasti:
32 b. "Väärinkäytöllä": 
valmisteyhteenvedon suositusten kanssa 
yhteensopimatonta käyttöä.

Or. fr
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Perustelu

Katso 32 a kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 99
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 32 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään 32 c kohta seuraavasti:
32 c. "Lääketieteellisesti perusteltujen 
määräysten vastaisella käytöllä": 
erityistapausta, jossa lääkettä käytetään 
tietoisesti valmisteyhteenvedon
määräyksiä koskevan osan suositusten 
vastaisesti arvioinnin tietojen perusteella.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin 32 a kohtaa koskevassa tarkistuksessa.

Tarkistus 100
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 32 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään 32 d kohta seuraavasti:
32 d. "Liikesalaisuuden piiriin kuuluvilla 
tiedoilla": asiakirjojen, tilastojen ja 
tietojen osien katsotaan kuuluvan 
liikesalaisuuden piiriin tietyn ajan, joka 
on määritettävä, jos osoitetaan, että niiden 
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julkaisemisesta aiheutuisi huomattavaa 
haittaa myyntiluvan haltijan 
liiketoiminnalle, paitsi siinä tapauksessa, 
että haitasta huolimatta yleinen etu 
edellyttää niiden julkaisemista. 
Kansanterveyteen liittyviä tietoja, 
erityisesti esikliinisiä ja kliinisiä tietoja ja 
lääketurvatietoja ei voida koskaan pitää 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvina. 
Myyntimääriä koskevat tiedot on myös 
julkaistava, koska ne ovat tieteellisiä 
tietoja, joiden avulla voidaan arvioida 
väestön altistumisastetta tietyn lääkkeen 
haittavaikutusten osalta.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin 32 a kohtaa koskevassa tarkistuksessa.

Tarkistus 101
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
8 artikla – 3 kohta – i alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) lisätään i kohtaan toisen 
luetelmakohdan jälkeen uusi 
luotelmakohta seuraavasti:

- ekotoksikologisista tutkimuksista, ja

Or. en
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Perustelu

Lääkevalmistajien olisi annettava asianmukaisia ekotoksikologisia tietoja tuotteistaan, kun ne 
hakevat myyntilupia. Tämä on asianmukaisen riskinarvioinnin edellytys. 

Tarkistus 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
8 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

- a) lisätään i kohtaan toisen 
luetelmakohdan jälkeen uusi 
luotelmakohta seuraavasti:
- ekotoksikologisista tutkimuksista, 

Or. en

Perustelu

Lääkevalmistajat eivät anna aina ekotoksikologisia tietoja tuotteistaan, kun ne hakevat 
myyntilupaa, mahdollisesti sen vuoksi, että tällä ei ole mitään vaikutusta lupamenettelyn 
tulokseen. Riskinarviointi on mahdotonta tietojen puuttumisen vuoksi. Arvioituja 
ympäristöriskejä koskevien muutosten tarkastelu edellyttää, että tuottaja toimittaa alustavat 
tiedot.

Tarkistus 103
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
8 artikla – 3 kohta – i a alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

"i a) Hakijan lääketurvajärjestelmää 
koskeva yhteenveto, jossa annetaan
seuraavat tiedot:

"i a) Hakijan lääketurvajärjestelmää 
koskeva yhteenveto ja yksityiskohtainen 
kuvaus, joissa annetaan seuraavat tiedot:
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Or. fr

Perustelu

Tämän yksityiskohtaisen kuvauksen sisällyttäminen (konsolidoidun direktiivin 2001/83/EY 
8 artiklan i a kohdan muotoilun mukaan) on tärkeä säännös, koska sen nojalla voidaan 
tarkistaa, mitä keinoja pannaan täytäntöön. Tämä velvoite on säilytettävä. 

Tarkistus 104
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 a kohta – ja 11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muutetaan 11 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Lisätään 3a alakohta seuraavasti:
"3a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"
b) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
3a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 
artiklassa, yhteenvedossa on esitettävä 
seuraava lausunto: "Tämä lääke on 
tehostetussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. fr

Perustelu

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
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médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

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

Tarkistus 105
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisätään 3 a alakohta seuraavasti: a) lisätään 3 a alakohta seuraavasti:
"3 a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

“3 a. kaikista lääkkeistä, lukuun ottamatta 
10, 10 a, 10 c, 14, 16 ja 16 a artiklassa 
mainituista lääkkeistä, yhteenveto 
keskeisistä tiedoista, joita tarvitaan 
lääkkeen käyttämiseksi turvallisesti ja 
tehokkaasti;"

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä poikkeus tiettyjen lääkkeiden osalta, joilla on erityisen korkea 
turvallisuusprofiili. Homeopaattisten lääkkeiden osalta tämä on talouden kannalta erityisen 
tärkeää, koska niitä valmistavat lääkeyritykset ovat pääasiassa pk-yrityksiä. 
Lääketurvatoimintaan liittyvän lainsäädännöllisen ja hallinnollisen taakan olisi oltava 
oikeasuhtaista ja tehokasta, ja taakkaa olisi rajoitettava tarvittaviin tavoitteillisiin 
toimenpiteisiin erityisesti homeopaattisten lääkkeiden osalta.

Tarkistus 106
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 a kohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lisätään 3 a alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"3 a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Or. en

Perustelu

Valmisteyhteenvedon käyttöönottaminen on ongelmallista, koska sen osia ei ole määritelty. 
Tämä aiheuttaa vaaran, että potilaat lukevat ainoastaan kyseisen osan, vaikka heidän pitäisi 
itse asiassa lukea koko pakkausseloste. Selosteen luettavuutta koskevia ongelmia ei ratkaista 
lisäämällä yhteenveto. Ne pitäisi ratkaista sen sijaan tarkastelemalla uudelleen selostetta 
koskevia määräyksiä.

Tarkistus 107
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 a kohta ja 11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3 a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

"3 a. Komissio sitoutuu toimittamaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen valmisteyhteenvedon ja 
pakkausselosteen merkityksellisyydestä 
potilaiden ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tarpeiden osalta 
24 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä 
direktiivi on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Komissio antaa sen 
perusteella tarvittaessa suosituksia ja/tai 
lainsäädäntöehdotuksia näiden kahden 
asiakirjan parantamiseksi.’

b) Lisätään alakohta seuraavasti:
”Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3
a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 
artiklassa, yhteenvedossa on esitettävä 
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seuraava lausunto: ”Tämä lääke on 
tehostetussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>.”

Or. xm

Perustelu

Tällä hetkellä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste eivät näytä palvelevan täysin potilaiden 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarpeita. Potilaiden ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön käytäntöjen, tietojen ja vaatimusten kehittämisen osalta komission voisi 
myös asiaankuuluvin osin tehdä tutkimuksen näiden kahden asiakirjan käytöstä ja 
esittämisestä.

Tarkistus 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisätään 3a alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"3 a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Or. en

Perustelu

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
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details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

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

Tarkistus 109
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3 a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3 a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto, jota edeltää symboli : ”Tämä 
lääke on ollut markkinoilla alle kolme 
vuotta tai se on tehostetussa valvonnassa. 
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. en

Tarkistus 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3
a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 

"Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 
726/2004 23 artiklassa, tarkoitettuun 
luetteloon sisältyvistä lääkkeistä, 
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yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tästä lääkkeestä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus.
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava, lääkärille, farmaseutille tai 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Or. en

Perustelu

Katso a kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 111
János Áder

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 a kohta ja 11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 3a alakohta seuraavasti:
3 a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"
b) Lisätään alakohta seuraavasti: (a) ) Lisätään alakohta seuraavasti:

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3 
a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
maininta: "Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Lääkkeiden, jotka on lueteltu asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
maininta: "Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Or. hu

Perustelu

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

Tarkistus 112
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto, jota edeltää symboli : ”Tämä 
lääke on uusi ja se on ollut markkinoilla 
alle kolme vuotta tai se on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

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 113
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 

lausunto, jota edeltää symboli : Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattihenkilöstö tuntee jo mustan kolmion symbolin, jota käytetään 
kuvaamaan uusia lääkkeitä, joita valvotaan tehokkaasti kaikkialla EU:ssa (lääkkeet, joiden 
käyttö sallitaan keskitetyn menettelyn mukaisen luvan perusteella). Kuitenkaan ilmaisua 
"Tämä lääke on tehostetussa valvonnassa" ei tarvita, sillä se voisi pelästyttää potilaat, jolloin 
he eivät käyttäisi lääkettä ollenkaan. 

Tarkistus 114
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
3a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

"Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 
726/2004 23 artiklassa, tarkoitettuun 
luetteloon sisältyvistä lääkkeistä, 
pakkausselosteessa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä äskettäin myyntiluvan 
saanut lääke on tehostetussa valvonnassa, 
jotta saataisiin lisätietoa sen 
haittavaikutuksista. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>. "Mainintaan on 
liitettävää ylösalaisin oleva musta 
kolmio . Mustan kolmion on 
esiinnyttävä myös ulommassa 
päällyksessä.
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Or. en

Perustelu

Potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantaminen: 
jos todella halutaan kannustaa ilmoittamiseen, heidän on ymmärrettävä, miksi ilmoituksia 
tehdään. Jos potilaat ovat tietoisia, että heidän käyttämänsä lääke on hyödyllinen (esimerkiksi 
vaikeissa tapauksissa, kuten syövän tai kroonisen sairauden kehittymisen hidastamisen 
yhteydessä), tällainen selitys ei vaaranna noudattamista vaan antaa ja lisää luottamusta.

Tarkistus 115
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

"Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 3a 
alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on osoittautunut 
hyödylliseksi samankaltaisessa 
terveydentilassa oleville potilaille. Sen 
turvallisuutta valvotaan kaikkien 
lääkkeiden tavoin. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Or. en

Perustelu

Asetuksen 23 artiklassa viitatun luettelon tuotteiden, joiden lupaan liittyy tiettyjä ehtoja, 
valmisteyhteenvedossa olisi mainittava, että niiden turvallisuutta valvotaan sen sijaan, että 
mainitaan tehostettu valvonta. Voimakas sanamuoto voi saada potilaat luopumaan 
lääkehoidosta vastoin ohjeita, mikä voi haitata välillisesti sellaisten tuotteiden mahdollisten 
haittavaikutusten raportointia, jotka eivät kuulu tähän tuoteryhmään. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi rohkaistava ilmoittamaan kaikista mahdollisista 
haittavaikutuksista.



AM\808932FI.doc 67/185 PE438.412v02-00

FI

Tarkistus 116
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
3a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava 
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

"Niiden lääkkeiden osalta, jotka on 
lueteltu asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 
artiklassa, yhteenvedossa on esitettävä 
seuraava lausunto: ”Tämä lääke on luvan 
myöntämisen jälkeisessä 
yksityiskohtaisessa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite> tai 
lääkärille, farmaseutille tai jollekulle 
muulle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle."

Or. fr

Perustelu

Sen lisäksi, että kaikilla ei potilailla ei ole Internetiä käytössään, lääkärit, farmaseutit ja muut 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat edelleen potilaiden tärkeimpiä
keskustelukumppaneita. Siksi on välttämätöntä mainita myös mahdollisuus ilmoittaa 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle.

Tarkistus 117
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään uusi kohta seuraavasti:
Tätä yhteenvetoa keskeisistä tiedoista on 
tarkasteltava uudelleen potilaille 
tiedottamista koskevan uuden direktiivin, 
jonka komissio esittää, voimaantulon 
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jälkeen.

Or. en

Perustelu

Potilaille tiedottamista koskeva direktiivi on tärkeä osa lääkepakettia ja sen vuoksi 
yhteenvetoa lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä koskevista keskeisistä tiedoista on 
tarkasteltava uudelleen, kun kyseinen direktiivi tulee voimaan.

Tarkistus 118
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
16 c artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3a. Korvataan 16 c artiklan 4 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:
Komitea tarkastelee, noudatetaanko 
16 a artiklassa tarkoitettuja muita 
yksinkertaistetun rekisteröinnin 
perusteita. Jos komitea pitää tätä 
mahdollisena, se ottaa käyttöön 
16 h artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
yhteisön kasvimonografian, jota 
jäsenvaltion on noudatettava lopullista 
päätöstä tehdessään.

Or. en

Perustelu

Yhteisön menettely monografian käyttöönottamiseksi on tehokasta ainoastaan, jos 
jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisön monografioita.
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Tarkistus 119
Mairead McGuinness

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on asetettava myyntilupa ja 
siihen liittyvä valmisteyhteenveto sekä 
21 a, 22 ja 22 a artiklan mukaisesti 
vahvistetut ehdot ja tiedot näiden ehtojen 
täyttämiseen liittyvistä mahdollisista 
määräajoista viipymättä julkisesti saataville 
kustakin lääkkeestä, jolle se on myöntänyt 
myyntiluvan.

"3. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on asetettava myyntilupa ja 
siihen liittyvä pakkausseloste, 
valmisteyhteenveto sekä 21 a, 22 ja 22 a 
artiklan mukaisesti vahvistetut ehdot ja 
tiedot näiden ehtojen täyttämiseen 
liittyvistä mahdollisista määräajoista 
viipymättä julkisesti saataville kustakin 
lääkkeestä, jolle se on myöntänyt 
myyntiluvan.

Or. en

Perustelu

Jotta yleisölle annetaan täydellisiä ja tarkkoja tietoja, pakkausseloste olisi myös julkistettava, 
kun myyntilupa myönnetään.

Tarkistus 120
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava asiakirjoista 
arviointilausunto ja esitettävä huomioita 
asianomaista lääkettä koskevista 
farmaseuttisten ja prekliinisten ja kliinisten 
tutkimusten tuloksista ja lääkkeen 
riskinhallintajärjestelmästä ja 
lääketurvajärjestelmästä. Arviointilausunto 
on saatettava ajan tasalle, kun lääkkeen 

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava asiakirjoista 
arviointilausunto ja esitettävä huomioita 
asianomaista lääkettä koskevista 
farmaseuttisten ja prekliinisten ja kliinisten 
tutkimusten tuloksista ja lääkkeen 
riskinhallintajärjestelmästä ja 
lääketurvajärjestelmästä. 
Arviointilausunnossa täsmennetään 
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laadun, turvallisuuden tai tehon 
arvioimisen kannalta tärkeiksi osoittautuvia 
uusia tietoja tulee saataville.

sairauden luonnollinen eteneminen, 
tarvittaessa jo olemassa olevat hoidot 
pyydettyä käyttötarkoitusta varten ja tiedot 
siitä, johtaako lääke selvään hoidolliseen 
lisäarvoon olemassa oleviin hoitoihin 
verrattuna ("lisäarvo" tai "annetun 
hoidon paraneminen"). Arviointilausunto 
on saatettava ajan tasalle, kun lääkkeen 
laadun, turvallisuuden tai tehon 
arvioimisen kannalta tärkeiksi osoittautuvia 
uusia tietoja tulee saataville. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan edelleen markkinoille saattamista koskevia perusteita siten, että 
niihin sisällytetään hoidon lisäarvon osoittaminen olemassa oleviin hoitoihin verrattuna 
(hoidollinen lisäarvo), jolloin vähennetään tarpeetonta altistumista riskille.

Tarkistus 121
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava asiakirjoista 
arviointilausunto ja esitettävä huomioita 
asianomaista lääkettä koskevista 
farmaseuttisten ja prekliinisten ja kliinisten 
tutkimusten tuloksista ja lääkkeen 
riskinhallintajärjestelmästä ja 
lääketurvajärjestelmästä. Arviointilausunto 
on saatettava ajan tasalle, kun lääkkeen 
laadun, turvallisuuden tai tehon 
arvioimisen kannalta tärkeiksi osoittautuvia 
uusia tietoja tulee saataville.

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava asiakirjoista 
arviointilausunto ja esitettävä huomioita 
asianomaista lääkettä koskevista 
farmaseuttisten ja prekliinisten ja kliinisten 
tutkimusten tuloksista ja lääkkeen 
riskinhallintajärjestelmästä ja 
lääketurvajärjestelmästä. 
Arviointilausunnossa täsmennetään 
sairauden luonnollinen eteneminen, 
tarvittaessa jo olemassa olevat hoidot 
pyydettyä käyttötarkoitusta varten ja tiedot 
siitä, johtaako lääke selvään hoidolliseen 
lisäarvoon olemassa oleviin hoitoihin 
verrattuna ("lisäarvo" tai "annetun 
hoidon paraneminen"). Arviointilausunto 
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on saatettava ajan tasalle, kun lääkkeen 
laadun, turvallisuuden tai tehon 
arvioimisen kannalta tärkeiksi osoittautuvia 
uusia tietoja tulee saataville. 

Or. en

Perustelu

Haittavaikutuksista potilaille aiheutuvat vahingot minimoidaan ennen kaikkea siten, että 
vältetään käyttämästä tarpeettomia lääkkeitä. Jotta haittavaikutuksista potilaille aiheutuvat 
vahingot voidaan minimoida, on myös kehitettävä perusteita, joilla myyntilupa annetaan: kun 
myyntiluvan hakemisen yhteydessä vaaditaan osoitus siitä, että uusi lääke tuo hoidollista 
lisäarvoa, voidaan välttyä asettamasta väestöä turhaan alttiiksi vahingoille, jotka ovat 
vältettävissä. 

Tarkistus 122
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on asetettava viipymättä julkisesti 
saataville arviointilausunto ja lausuntonsa 
perustelut poistettuaan ensin 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. 
Perustelut on ilmoitettava erikseen kunkin 
sellaisen käyttötarkoituksen osalta, jolle on 
haettu lupaa."

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on asetettava viipymättä julkisesti 
saataville lopullinen arviointilausunto ja 
lausuntonsa perustelut poistettuaan ensin 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. 
Perustelut on ilmoitettava erikseen kunkin 
sellaisen käyttötarkoituksen osalta, jolle on 
haettu lupaa."

Or. fr

Perustelu

Kansalaisten tiedottamisen parantamiseksi on tärkeää tarkentaa, että lopulliseen lausuntoon 
on mahdollista tutustua. Lääketurvan teknisyys edellyttää itse asiassa monia perättäisiä 
vaiheita ennen lopullisen tuloksen aikaansaamista. Siksi olisi hyödyllistä antaa yleiseen 
käyttöön päätelmät eikä välitutkimuksia, jotka on lopulta tarkistettava. Tässä mekanismissa 
on kyse siitä, että kansalaisia ei hämmennetä vielä viimeistelemättömillä oletuksilla vaan että 
tieto välitetään, kun se on tieteellisesti hyväksytty.
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Tarkistus 123
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Jos lääkkeellä vastataan lääketieteellisiin 
tarpeisiin, joihin ei ole vastattu, ja jos sen 
riski-hyötysuhde on myönteinen, 
myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan tämä artikla yhdenmukaiseksi keskitetyistä myyntiluvista 
voimassa olevien säännösten kanssa, sillä niillä säädetään, että kansanterveyttä koskevan 
tarpeen perusteleminen on välttämätöntä (esimerkiksi potilaat, jotka ovat terapeuttisessa 
umpikujassa) myyntilupien hakemiseksi.

Tarkistus 124
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Jos lääke vastaa täyttymättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin ja jos sen riski-
hyötysuhdetta voidaan pitää positiivisena,
myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Or. en
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Tarkistus 125
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Jos lääke vastaa täyttymättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin ja jos sen riski-
hyötysuhdetta voidaan pitää positiivisena,
myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Or. en

Perustelu

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

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

Tarkistus 126
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Direktiivin 19 artiklan säännösten lisäksi 
myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Or. fr
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Perustelu

Tällä uudella artiklalla ei saa mahdollistaa sellaisten myyntilupien yleistymistä, jotka 
"väitetysti" muistuttavat 22 artiklalla säädettyjä ja tiukasti rajattuja ehdollisia myyntilupia.

Tarkistus 127
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista:

Jos lääke vastaa täyttymättömiin 
lääketieteellisiin ja kansanterveydellisiin 
tarpeisiin ja jos sen riski-hyötysuhdetta 
voidaan pitää positiivisena, myyntiluvan 
myöntämisen ehtona voi olla yksi tai 
useampi seuraavista:

Or. en

Perustelu

Keskitetty ehdollinen myyntilupa voidaan myöntää ainoastaan, jos riski-hyötysuhde on 
positiivinen. Kansanterveydellinen hyöty on tärkeämpi kuin riski, joka liittyy lisätietojen 
tarpeeseen ja täyttymättömien lääketieteellisten tarpeiden täyttämiseen.

Tarkistus 128
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Jos lääke vastaa täyttymättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin ja jos sen riski-
hyötysuhdetta voidaan pitää positiivisena,
myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 
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Or. en

Perustelu

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

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

Tarkistus 129
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä vastaavassa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja asianmukaiset voimavarat 
peruuttaa myyntilupa tilapäisesti tai 
kokonaan.

Or. en

Perustelu

Katso 21 a artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.



PE438.412v02-00 76/185 AM\808932FI.doc

FI

Tarkistus 130
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – viimeinen 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä vastaavassa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja asianmukaiset voimavarat 
peruuttaa myyntilupa tilapäisesti tai 
kokonaan.

Or. en

Tarkistus 131
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.”

Myyntiluvassa on vahvistettava määräajat 
ehtojen täyttämiselle.”

Or. fr

Perustelu

Katso 21 a artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 132
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.”

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle ja se, että luvan säilyminen 
liittyy ehtojen noudattamiseen asetetussa 
määräajassa.

Or. fr

Perustelu

Katso 21 a artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 133
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä vastaavassa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja asianmukaiset voimavarat 
peruuttaa myyntilupa tilapäisesti tai 
kokonaan.

Or. en

Perustelu

Katso 21 a artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 134
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja hakijan 
kuulemisen jälkeen lupa voidaan myöntää 
sillä edellytyksellä, että hakija täyttää tietyt 
ehdot, jotka koskevat erityisesti lääkkeen 
turvallisuutta, ilmoittamista sen käyttöön 
liittyvistä haitallisista tapahtumista 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
sekä toteutettavia toimenpiteitä.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja hakijan 
kuulemisen jälkeen lupa voidaan myöntää 
sillä edellytyksellä, että hakija ottaa 
käyttöön erityisiä menettelyitä, jotka 
koskevat erityisesti lääkkeen turvallisuutta, 
ilmoittamista sen käyttöön liittyvistä 
haitallisista tapahtumista toimivaltaisille 
viranomaisille sekä 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 luvan on 
pohjauduttava johonkin direktiivin
liitteessä I annetuista perusteista.

Tällainen lupa voidaan myöntää 
puolueettomista ja todennettavista syistä, ja 
luvan on pohjauduttava johonkin 
direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
annetuista perusteista.

Luvan voimassa pitäminen edellyttää 
kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia.”

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.
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Tarkistus 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
22 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
voi edellyttää, että myyntiluvan haltija 
toteuttaa luvan myöntämisen jälkeisen 
turvallisuustutkimuksen, jos luvan saaneen 
lääkkeen riskit aiheuttavat huolta. 
Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja siihen on 
sisällytettävä tutkimuksen esittämiselle ja 
toteuttamiselle asetetut tavoitteet ja 
aikataulu.

1. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
voi edellyttää, että myyntiluvan haltija 
toteuttaa luvan myöntämisen jälkeisen 
turvallisuustutkimuksen, jos luvan saaneen 
lääkkeen riskit aiheuttavat huolta. 
Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja 
tieteellisillä todisteilla ja siihen on 
sisällytettävä tutkimuksen esittämiselle ja 
toteuttamiselle asetetut tavoitteet ja 
aikataulu.

Or. fr

Perustelu

Luvan myöntämisen jälkeistä turvallisuustutkimusta koskeva vaatimus on perusteltava 
tieteellisesti. Komission teksti ei ole tässä kohdassa riittävän tarkka.

Tarkistus 136
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta riski-hyötysuhdetta voitaisiin 
arvioida jatkuvasti, kansallinen 
toimivaltainen viranomainen voi milloin 
hyvänsä pyytää myyntiluvan haltijaa 
toimittamaan tietoja, jotka osoittavat riski-
hyötysuhteen olevan edelleen positiivinen.

4. Jotta riski-hyötysuhdetta voitaisiin 
arvioida jatkuvasti, kansallinen 
toimivaltainen viranomainen voi milloin 
hyvänsä pyytää myyntiluvan haltijaa
toimittamaan sen lääketurvajärjestelmän 
välityksellä tarvittavia tietoja riski-
hyötysuhteen uudelleen arvioimiseksi.
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Or. en

Perustelu

Eturistiriidan vuoksi lääkeyritykset eivät voi olla ainoita, joilta pyydetään tietoja niiden 
tuotteen riski-hyötysuhde muuttumisen arvioimiseksi. 

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tieteellinen arviointi lääkkeiden riski-
hyötysuhteesta ja otettava kaikki käytettävissä oleva tieto huomioon: lääkeyritysten lisäksi 
myös lääketurvajärjestelmien tiedot.

Ilmaisu "jotka osoittavat riski-hyötysuhteen olevan edelleen positiivinen" on hyvin 
epämääräinen, koska sillä ennakoidaan tietojen tutkimisen tulosta.

Tarkistus 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
24 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

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

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

Tarkistus 138
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Perustetaan koordinointiryhmä, jonka
tehtävänä on tarkastella:

"1. Perustetaan kaksi koordinointiryhmää:

a) Keskinäistä tunnistamista ja 
hajautettuja menettelyjä käsittelevän 
koordinointiryhmän tehtävänä on 
tarkastella:

a) kaikkia lääkkeen myyntilupaan kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa liittyviä 
kysymyksiä 4 luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

i) kaikkia lääkkeen myyntilupaan kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa liittyviä 
kysymyksiä 4 luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

b) lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisesti niiden 
lääkkeiden osalta, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan;
c) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin muutoksiin 
liittyviä kysymyksiä 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

ii) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin muutoksiin 
liittyviä kysymyksiä 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä lukuun ottamatta.
Tehtäviensä täyttämisessä keskinäistä 
tunnistamista ja hajautettuja menettelyjä 
käsittelevällä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5 artiklan 1 kohdassa mainittu ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea.
b) Lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevän koordinointiryhmän 
tehtävänä on tarkastella:
i) lääketurvatoimintaan liittyviä 
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kysymyksiä 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisesti niiden 
lääkkeiden osalta, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan;
ii) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin 
muutoksiin liittyviä kysymyksiä 
35 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
lääketurvatoimintaan liittyvien 
kysymysten osalta.

Virasto vastaa koordinointiryhmän 
sihteeristön tehtävistä.
Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea."

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä lääketurvatoiminnan 
riskinarviointia käsittelevällä
koordinointiryhmällä on apunaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 56 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa tarkoitettu
lääketurvatoiminnan komitea.

Virasto vastaa koordinointiryhmän 
sihteeristön tehtävistä.

Or. en

Perustelu

Keskinäistä tunnistamista ja hajautettuja menettelyjä käsittelevällä koordinointiryhmällä ei 
ole minkäänlaista erityistä toimivaltaa lääketurvatoimissa: sen toimivaltaa ei pitäisi sen 
vuoksi laajentaa lääketurvatoimintaa koskeviin kysymyksiin. 

Koska on olemassa keskitetyistä myyntiluvista vastaava eurooppalainen komitea ja
keskinäistä tunnistamista ja hajautettuja menettelyjä käsittelevä koordinointiryhmä, 
ehdotamme, että lääketurvatoiminta järjestetään saman mallin mukaisesti.

Tarkistus 139
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan koordinointiryhmä, jonka
tehtävänä on tarkastella:

1. Perustetaan kaksi koordinointiryhmää:

a) Keskinäistä tunnistamista ja 
hajautettuja menettelyjä käsittelevän 
koordinointiryhmän tehtävänä on 
tarkastella:

a) kaikkia lääkkeen myyntilupaan kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa liittyviä 
kysymyksiä 4 luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

i) kaikkia lääkkeen myyntilupaan kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa liittyviä 
kysymyksiä 4 luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

b) lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisesti niiden 
lääkkeiden osalta, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan;
c) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin muutoksiin 
liittyviä kysymyksiä 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

ii) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin muutoksiin 
liittyviä kysymyksiä 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä lukuun ottamatta.
Tehtäviensä täyttämisessä keskinäistä 
tunnistamista ja hajautettuja menettelyjä 
käsittelevällä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5 artiklan 1 kohdassa mainittu ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea.
b) Lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevän koordinointiryhmän 
tehtävänä on tarkastella:
i) lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisesti niiden 
lääkkeiden osalta, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan;
ii) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin 
muutoksiin liittyviä kysymyksiä 
35 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
lääketurvatoimintaan liittyvien 
kysymysten osalta.
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Virasto vastaa koordinointiryhmän 
sihteeristön tehtävistä.
Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea."

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä lääketurvatoiminnan 
riskinarviointia käsittelevällä
koordinointiryhmällä on apunaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 56 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa tarkoitettu Euroopan 
lääketurvatoiminnan komitea.

Virasto vastaa koordinointiryhmän 
sihteeristön tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 140
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – a alakohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 56 
artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea."

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 56 
artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan riski-
hyötysuhteen arvioinnin neuvoa-antava 
komitea."
(Tätä muutosta sovelletaan koko 
käsiteltävänä olevaan lainsäädäntötekstiin; 
sen hyväksyminen edellyttää teknisiä 
muutoksia koko tekstiin.)

Or. fr

Perustelu

Nimitys" lääketurvatoiminnan riskinarvionnin neuvoa-antava komitea" on liian rajoittava, 
eikä siinä oteta huomioon, että lääkkeiden hyödyistä ja riskeistä on tehtävä arviointi, vaan 
vaaditaan, että riskinarviointi tehdään erikseen. Koordinointiryhmän tehtävänä on sitä paitsi 
tarkastella "lääketurvatoimintaan liittyviä kysymyksiä" (direktiiviehdotuksen 1 artiklan 
12 kohta).
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Tarkistus 141
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – a alakohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea."

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan komitea."

Or. en

Perustelu

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 pitäisi näkyä myös komitean nimessä. 

Tarkistus 142
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 2 kohta – 1 a ja 1 b alakohdat

Komission teksti Tarkistus

"Tehtäviensä täyttämiseksi 
koordinointiryhmän jäsenten ja 
asiantuntijoiden on hyödynnettävä 
myyntilupien myöntämisestä vastaavien 
kansallisten elinten käytössä olevia 
tieteellisiä ja sääntelyyn liittyviä resursseja. 
Kunkin kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on seurattava suoritetuissa 
arvioinneissa käytetyn asiantuntemuksen 

"Tehtäviensä täyttämiseksi keskinäistä 
tunnistamista ja hajautettuja menettelyjä 
sekä lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevien koordinointiryhmien jäsenten 
ja asiantuntijoiden on hyödynnettävä 
myyntilupien myöntämisestä ja 
lääketurvatoiminnasta vastaavien 
kansallisten elinten käytössä olevia 
tieteellisiä ja sääntelyyn liittyviä resursseja. 
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tasoa ja tuettava nimettyjen 
koordinointiryhmän jäsenten ja 
asiantuntijoiden toimintaa.

Kunkin kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on seurattava suoritetuissa 
arvioinneissa käytetyn asiantuntemuksen 
tasoa ja tuettava nimettyjen 
koordinointiryhmien jäsenten ja 
asiantuntijoiden toimintaa. 

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklan 
säännöksiä sovelletaan 
koordinointiryhmään avoimuuden ja 
jäsenten riippumattomuuden osalta.".

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklan 
säännöksiä sovelletaan 
koordinointiryhmiin avoimuuden ja 
jäsenten riippumattomuuden osalta.

Koordinointiryhmien jäsenet voivat 
kuulua kerrallaan vain yhteen ryhmään.

Lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevän koordinointiryhmän jäsenet 
ovat hierarkkisesti riippumattomia 
myyntilupien myöntämisestä vastaavista 
kansallisista elimistä."

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta sanamuoto on yhdenmukainen tarkistuksen esittäjän 
21 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 143
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 4, 5 ja 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston johtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
koordinointiryhmän kokouksiin.

4. Viraston johtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin 
koordinointiryhmien kokouksiin.

5. Koordinointiryhmän jäsenten on 
huolehdittava siitä, että ryhmän tehtävät ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, 
mukaan lukien myyntilupia käsittelevät 
neuvoa-antavat elimet, suorittama työ on 

5. Keskinäistä tunnistamista ja 
hajautettuja menettelyjä sekä 
lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevien koordinointiryhmien jäsenten 
on huolehdittava siitä, että ryhmien
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keskenään asianmukaisesti sovitettu 
yhteen.

tehtävät ja kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten, mukaan lukien myyntilupia 
käsittelevät ja lääketurvatoiminnasta 
vastaavat neuvoa-antavat elimet, 
suorittama työ on keskenään 
asianmukaisesti sovitettu yhteen 

6. Ellei tässä direktiivissä muuta säädetä, 
koordinointiryhmän on parhaansa mukaan 
pyrittävä tekemään päätökset 
yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei 
päästä, jäsenten enemmistön kanta 
ratkaisee.

6. Ellei tässä direktiivissä muuta säädetä, 
koordinointiryhmien on parhaansa mukaan 
pyrittävä tekemään päätökset 
yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei 
päästä, jäsenten enemmistön kanta 
ratkaisee.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta sanamuoto on yhdenmukainen tarkistuksen esittäjän 
21 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 144
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Koordinointiryhmien kokousten 
yksityiskohtaiset esityslistat julkaistaan 
viimeistään kokousta edeltävänä iltana. 
Koordinointiryhmien kokousten 
yksityiskohtaiset pöytäkirjat, joihin 
sisältyvät etenkin tehdyt päätökset, 
äänestystulokset ja ilmaistut perustelut 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet, 
julkaistaan kuukauden kuluessa 
kokouksesta."

Or. en
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Perustelu

Koordinointiryhmien työn olisi oltava täysin avointa. 

Tarkistus 145
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Muutetaan 59 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Lisätään aa alakohta seuraavasti:
"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"
b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:
"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on 
merkittävä symboli � sekä maininta 
"Uusi tieto". 
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi 
esitettävä maininta "Tämä lääke on 
tehostetussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. fr

Perustelu

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
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caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

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

Tarkistus 146
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään a alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Or. en

Perustelu

Valmisteyhteenvedon käyttöönottaminen on ongelmallista sen syyn vuoksi, että sen osia ei ole 
määritelty. Se aiheuttaa vaaran, että potilaat lukevat ainoastaan kyseisen osan, vaikka heidän 
pitäisi itse asiassa lukea koko pakkausseloste. Selosteen luettavuutta koskevia ongelmia ei 
ratkaista lisäämällä yhteenveto. Ne pitäisi ratkaista sen sijaan tarkastelemalla uudelleen 
selostetta koskevia ohjeita.
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Tarkistus 147
János Áder

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

Katso edellinen perustelu.

Tarkistus 148
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;" 

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti, lukuun 
ottamatta 10, 10 a, 10 c, 14, 16 ja 16 a 
artiklassa mainittuja lääkkeitä;"

Or. en

Perustelu

Yleisesti ottaen tästä vaatimuksesta ei ole apua ja se on kyseenalainen. On vaikeaa 
määritellä, mikä on olennaista. Tämä voi jopa heikentää potilaiden turvallisuutta. Potilaat 
lukevat ehkä vaan mustan laatikon tarkastelematta muita tietoja, jotka ovat mahdollisesti 
myös tärkeitä. Homeopaattisten lääkkeiden osalta tämä vaatimus on kohtuuton ja lähes 
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absurdi. Pakkausselosteessa on suhteellisesti vähän tietoa, sillä kyseisten tuotteiden riski on 
vähäinen.

Tarkistus 149
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi
turvallisesti ja tehokkaasti."

"aa) lyhyt kuvaus lääkkeen keskeisistä 
ominaisuuksista, jonka avulla potilaan on 
mahdollista saada käsitys lääkkeen 
hyödyistä ja mahdollisista haitallisista 
vaikutuksista ja käyttää lääkettä
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei selvästi mainita, mitä potilaalle annettavan tiedon pitää sisältää. 
Muutos tuo tähän asiaan selvennystä. 

Tarkistus 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi
turvallisesti ja tehokkaasti."

"aa) lyhyt kuvaus lääkkeen keskeisistä 
ominaisuuksista, jonka avulla potilaan on 
mahdollista saada käsitys lääkkeen
hyödyistä ja mahdollisista haitallisista 
vaikutuksista ja käyttää lääkettä
turvallisesti ja tehokkaasti;"
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Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei selvästi mainita, mitä potilaalle annettavan tiedon pitää sisältää. 
Muutos tuo tähän asiaan selvennystä.

Tarkistus 151
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture.

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

Tarkistus 152
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – a a alakohta



AM\808932FI.doc 93/185 PE438.412v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

"aa) tiedot toimivaltaisten viranomaisten 
ja myyntiluvan haltijan internetsivustosta 
ja/tai ilmaispuhelupalvelusta, joissa 
annetaan kunkin tuotteen osalta keskeiset 
tiedot lääkkeestä sekä suositukset siitä, 
miten on toimittava, jotta lääkkeen käytön 
riskit mahdollisimman pienet ja hyödyt 
mahdollisimman suuret";

Or. fr

Perustelu

Ei kannata luoda uutta "keskeisiä tietoja" koskevaa osaa valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat itse asiassa jo yhteenveto 
kyseisistä keskeisistä tiedoista. Sitä vastoin yhteenveto tiedoista voisi olla saatavissa 
internetsivustolla. 

Tarkistus 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

"aa) kun on kyse asetuksen (EY) N:o 
726/2004 23 artiklassa tarkoitettuun 
luetteloon sisältyvistä lääkkeistä, 
yhteenveto, johon sisältyy seuraava 
lausunto: ”Tästä lääkkeestä tehdään 
luvan saamisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava, 
lääkärille, farmaseutille tai <kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja www-
osoite>."

b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:
"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 



PE438.412v02-00 94/185 AM\808932FI.doc

FI

reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on 
merkittävä symboli � sekä maininta 
”Uusi tieto”. 
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi 
esitettävä maininta ”Tämä lääke on 
tehostetussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. en

Perustelu

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

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

Tarkistus 154
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta
seuraavasti:

a) Lisätään a b alakohta seuraavasti:

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on 
merkittävä symboli � sekä maininta 
”Uusi tieto”. 

"a b) kun on kyse asetuksen (EY) N:o 
726/2004 23 artiklassa tarkoitettuun 
luetteloon sisältyvistä lääkkeistä, 
yhteenveto, johon sisältyy seuraava 
lausunto: ”Tästä lääkkeestä tehdään 
luvan saamisen jälkeinen 
yksityiskohtainen turvallisuustutkimus. 
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava, lääkärille, farmaseutille tai 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi 
esitettävä maininta ”Tämä lääke on 
tehostetussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. en

(Komission tekstin kolmas alakohta vastaa suurelta osin tarkistuksen toista alakohtaa)

Perustelu

Sanamuoto "tehostetussa valvonnassa" voi johtaa siihen, että tuotteen käyttäjä tulkitsee sitä 
virheellisesti tai huolestuu siitä, ja sen vuoksi sitä on mukautettava: näin osoitetaan tuotteen 
spesifiys ja tarve kiinnittää erityistä huomiota sen käyttöön. 

Jos lääke on myyntiluvan jälkeisen seurannan alainen, erilaiset yhteystiedot olisi toimitettava 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, sillä ilmoittaminen Internetin välityksellä ei 
välttämättä sovellu kaikille potilaille, erityisesti vanhuksille. Potilaita olisi myös 
muistutettava, että he voivat ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattihenkilöstöön.
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Tarkistus 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon.
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 

symboli sekä maininta "Uusi tieto".

Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on ilmoitettava selvästi 
luettavina, korostettuina ja selvästi 
muusta tekstistä erotettuna. Kaikki uudet 
ja muutetut tekstit on yhden vuoden ajan 
esitettävä lihavoidulla tekstityypillä, ja 
niiden eteen on merkittävä symboli 
sekä maininta "Uusi tieto".

Or. en

Perustelu

Korostus, joka tehdään mustalla reunuksella varustetulla tekstilaatikolla, synnyttää 
potilaassa mielikuvan kuolinilmoituksesta ja aiheuttaa siksi huolestuneisuutta. Tämän vuoksi 
tarvitaan erilainen korostus.

Tarkistus 156
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 

symboli  sekä maininta ”Uusi tieto”. 

Uudet tärkeät turvavaroitukset on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 

symboli  sekä seuraava maininta 
”Uusia tärkeitä turvavaroituksia”. 
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Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta ”Tämä äskettäin myyntiluvan 
saanut lääke on tehostetussa valvonnassa, 
jotta saataisiin lisätietoa sen 
haittavaikutuksista. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>." Mainintaan on 
liitettävä ylösalaisin oleva musta kolmio. 
Mustan kolmion on esiinnyttävä myös 
ulommassa päällyksessä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa pakkausselosteen tietoarvo ja helppolukuisuus, 59 artiklan b kohtaa 
olisi selkeytettävä. Näin varmistetaan, ettei korosteta kaikkia pieniä muutoksia, vaan että 
tähdennetään ainoastaan uusia tärkeitä turvavaroituksia.

Jos potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä halutaan kannustaa ilmoittamiseen, 
heidän on ymmärrettävä, miksi ilmoituksia tehdään (vaikutusmahdollisuuksien lisääminen).

Tarkistus 157
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 b kohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 

symboli   sekä maininta ”Uusi tieto”.

Uudet tärkeät turvavaroitukset on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 
symboli sekä seuraava maininta ”Uusia 
tärkeitä turvavaroituksia”.

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
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maininta ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

maininta, jota edeltää symboli      , ”Tämä 
lääke on ollut markkinoilla alle kolme 
vuotta tai se on tehostetussa valvonnassa. 
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava lääkärille, farmaseutille tai 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi, www-osoite, postiosoite ja/tai 
puhelinnumero>."

Or. en

Tarkistus 158
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 

symboli   sekä maininta ”Uusi tieto”.

Uudet tärkeät turvavaroitukset on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 
symboli sekä seuraava maininta ”Uusia 
tärkeitä turvavaroituksia”.

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta, jota edeltää symboli     , ”Tämä 
lääke on ollut markkinoilla alle kolme 
vuotta tai se on tehostetussa valvonnassa. 
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava lääkärille, farmaseutille tai 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi, www-osoite, postiosoite ja/tai 
puhelinnumero>."

Or. en
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Tarkistus 159
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:

b) Lisätään alakohta seuraavasti:

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on 
merkittävä symboli � sekä maininta 
"Uusi tieto".

Komissio sitoutuu toimittamaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen valmisteyhteenvedon ja 
pakkausselosteen merkityksellisyydestä 
potilaiden ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tarpeiden osalta 
24 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä 
direktiivi on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Komissio antaa sen 
perusteella tarvittaessa suosituksia ja/tai 
lainsäädäntöehdotuksia näiden kahden 
asiakirjan parantamiseksi.

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi 
esitettävä maininta "Tämä lääke on 
tehostetussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. fr

Perustelu

Tällä hetkellä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste eivät näytä palvelevan täysin potilaiden 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarpeita. Potilaiden ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön käytäntöjen, tietojen ja vaatimusten kehittämisen osalta komission voisi 
myös asiaankuuluvin osin tehdä tutkimuksen näiden kahden asiakirjan käytöstä ja 
esittämisestä.
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Tarkistus 160
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:

b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 

symboli   sekä maininta ”Uusi tieto”.

"Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet tärkeät turvavaroitukset on 
yhden vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 
maininta ”Uusia tärkeitä 
turvavaroituksia”.

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta, jota edeltää symboli     , ”Tämä 
lääke on uusi ja se on ollut markkinoilla 
alle kolme vuotta tai se on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
lääkärille, farmaseutille tai <kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi, www-
osoite, postiosoite, faksi- ja/tai 
puhelinnumero>."

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.
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Tarkistus 161
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta ”Tämä lääke on osoittautunut 
hyödylliseksi samankaltaisessa 
terveydentilassa oleville potilaille. Sen 
turvallista käyttöä valvotaan kaikkien 
lääkkeiden tavoin. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tai 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

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 sellaisten tuotteiden mahdollisten 
haittavaikutusten raportointia, jotka eivät kuulu tähän tuoteryhmään. 

Tarkistus 162
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
65 artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Lisätään 65 artiklaan g alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.
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"g) edellä 11 artiklan 3a alakohdassa ja 
59 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettua yhteenvetoa keskeisistä 
tiedoista, joita tarvitaan lääkkeen 
käyttämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti."

Or. fr

Perustelu

Tietoja koskevan yhteenvedon sisällyttäminen on tarpeetonta (koska valmisteyhteenveto on 
itse jo yhdistelmä keskeisistä tiedoista), ja se voi aiheuttaa hämmennystä potilaille (sillä 
heiltä voi jäädä huomaamatta tärkeitä tietoja, jotka on mainittu valmisteyhteenvedossa mutta 
ei keskeisiä tietoja koskevassa yhteenvedossa) ja luettavuusongelmia (esimerkiksi jos selosteet 
julkaistaan monilla kielillä). 

Tarkistus 163
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
65 artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Lisätään 65 artiklaan g alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”g) edellä 11 artiklan 3a alakohdassa ja 
59 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettua yhteenvetoa keskeisistä 
tiedoista, joita tarvitaan lääkkeen 
käyttämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.”

Or. en

Perustelu

Valmisteyhteenvedon käyttöönottaminen on ongelmallista sen syyn vuoksi, että sen osia ei ole 
määritelty. Tämä aiheuttaa vaaran, että potilaat lukevat ainoastaan kyseisen osan, vaikka 
heidän pitäisi itse asiassa lukea koko pakkausseloste. Selosteen luettavuutta koskevia 
ongelmia ei ratkaista lisäämällä yhteenveto. Ne pitäisi ratkaista sen sijaan tarkastelemalla 
uudelleen selostetta koskevia ohjeita.
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Tarkistus 164
János Áder

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
65 artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Lisätään 65 artiklaan g alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”g) edellä 11 artiklan 3a alakohdassa ja 
59 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettua yhteenvetoa keskeisistä 
tiedoista, joita tarvitaan lääkkeen 
käyttämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.”

Or. hu

Perustelu

Katso edellinen tarkistus ja sen perustelu.

Tarkistus 165
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
65 artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

20. Lisätään 65 artiklaan g alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”g) edellä 11 artiklan 3a alakohdassa ja 
59 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettua yhteenvetoa keskeisistä 
tiedoista, joita tarvitaan lääkkeen 
käyttämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti.”

Or. en
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Perustelu

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

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

Tarkistus 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
65 artikla – g a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. Lisätään 65 artiklaan kohta
seuraavasti:
”g a) yhteisömenettelyä, jolla 
määritellään menetelmien aikaraja, 
selkeä rakenne ja asiaan osallistuvien 
kaikkien sidosryhmien tehtävät mukaan 
lukien julkisten kuulemisten 
järjestäminen.”

Or. en

Perustelu

Olisi laadittava ohjeet yhteisömenettelyn menetelmien ja aikarajojen selkeyttämiseksi, 
mukaan lukien julkiset kuulemiset.
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Tarkistus 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

20a. Muutetaan 86 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Ensimmäinen luetelmakohta kuuluu 
seuraavasti:

"-merkinnät ja pakkausselosteet, jotka 
ovat V osaston säännösten alaisia, ja 
valmisteen ominaisuuksia koskeva 
yhteenveto, myös siinä tapauksessa, että 
ne julkaistaan yleisölle alkuperäisessä 
sanamuodossaan ja ilman myyntiä 
edistäviä lisäkeinoja ja että niiden 
julkaisu ei tapahdu lääkkeen luovutuksen 
yhteydessä,"  

Or. de

Perustelu

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 168
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
tarkoitetun lääketurvajärjestelmän avulla 
arvioitava kaikki tiedot tieteellisesti, 
harkittava vaihtoehtoja riskien 
minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi ja 
ryhdyttävä tarvittaessa sääntelytoimiin.

2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
tarkoitetun lääketurvajärjestelmän avulla 
arvioitava kaikki tiedot tieteellisesti, 
harkittava vaihtoehtoja riskien 
minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi ja 
ryhdyttävä tarvittaessa sääntelytoimiin. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten saatava 
lisäksi tarvittavat tiedot lääkkeiden 
käytöstä, jotta ne voivat arvioida 
kansanterveyteen kohdistuvien riskien 
vaikutukset.

Niiden on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti ja 
ilmoitettava tulokset komissiolle 
viimeistään [lisätään päivämäärä – kaksi 
vuotta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä, jolloin direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] 
ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Niiden on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti ja 
ilmoitettava tulokset komissiolle 
viimeistään [lisätään päivämäärä – kaksi 
vuotta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä, jolloin direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] 
ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Or. es

Perustelu

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
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del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.

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

Tarkistus 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
101 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen huolehtimaan 
lääketurvatoimintaan liittyvistä tehtävistä.

3. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen 
huolehtimaan lääketurvatoimintaan 
liittyvistä tehtävistä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, onko niillä yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, joka huolehtii lääketurvatoiminnasta. Jäsenvaltioilla voi olla erilaisia 
toimivaltaisia viranomaisia erilaisia lääkkeitä varten.

Tarkistus 170
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta



PE438.412v02-00 108/185 AM\808932FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
potilaiden, lääkäreiden, sairaaloiden, 
farmaseuttien ja terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle 

Or. fr

Perustelu

Kansallisten viranomaisten tehtävä on taata kaikkien asiaankuuluvien tietojen laatu ja 
kriittinen valvonta.

Tarkistus 171
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle; 

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
potilaiden, lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ja näihin toimenpiteisiin 
olisi kuuluttava terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja potilaiden 
kouluttaminen sekä potilaille suunnatut 
yleiset tiedotuskampanjat, ja 
potilasjärjestöjen olisi osallistuttava 
tiedon ja koulutuksen tarjoamiseen 
potilaille ja yleisten tiedotuskampanjoiden 
kehittämiseen yhteistyössä 
sääntelyelimien kanssa; 

Or. en
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Tarkistus 172
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön sekä potilaiden
kannustamiseksi ilmoittamaan epäillyistä 
haittavaikutuksista kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
myyntiluvan haltijalle;

Or. fr

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava avoimempi ja siinä on otettava potilaat laajemmin mukaan.

Tarkistus 173
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja myyntiluvan haltijalle;

Or. fr
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Perustelu

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on oltava ehdottomasti mahdollisimman pian 
tietoisia haittavaikutuksista. Se ei saa olla vain vaihtoehto.

Tarkistus 174
Elena Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
potilaiden, lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;
näitä toimia ovat muun muassa 
ammattihenkilöstön koulutus ja potilaille 
suunnattu tiedotuskampanja;

Or. ro

Tarkistus 175
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
potilaiden, lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ja näihin toimenpiteisiin 



AM\808932FI.doc 111/185 PE438.412v02-00

FI

olisi kuuluttava terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja potilaiden 
kouluttaminen sekä potilaille suunnatut 
yleiset tiedotuskampanjat, ja 
potilasjärjestöjen olisi osallistuttava 
tiedon ja koulutuksen tarjoamiseen 
potilaille ja yleisten tiedotuskampanjoiden 
kehittämiseen yhteistyössä 
sääntelyelimien kanssa; 

Or. en

Tarkistus 176
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
potilaiden, lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle; näihin toimenpiteisiin 
sisältyy myös terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön kouluttaminen ja 
potilaille suunnattu julkinen 
tiedotuskampanja;

Or. it

Perustelu

Jotta potilaiden oma-aloitteiset ilmoitukset olisivat tehokkaita, niiden on oltava 
yksityiskohtaisia ja asiaankuuluvia. Tästä syystä lääketieteen ammattilaisten on ohjattava 
potilaita asiassa.
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Tarkistus 177
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja myyntiluvan haltijalle;

Or. en

Perustelu

On asianmukaisempaa kannustaa potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä 
toimittamaan raporttinsa toimivaltaisille viranomaisille, ei lääkefirmoille. Jos raportoidaan 
suoraan yrityksille, syntyy epävarmuutta käyttäjien yksityisyyden suojasta ja 
lääketieteellisestä palautteesta. Lisäksi ne voisivat päättää, onko raportissa kyse 
haittavaikutuksesta, lääkitysvirheestä tai jostain muusta. Raportoinnista tulisi järjestää 
tiedotuskampanjoita, joissa painotetaan raportoinnin tärkeydestä.

Tarkistus 178
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle;

(1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle;



AM\808932FI.doc 113/185 PE438.412v02-00

FI

Or. en

Perustelu

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

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

Tarkistus 179
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) järjestettävä julkisia 
tiedotuskampanjoita haittavaikutuksista 
ilmoittamisen tärkeydestä;

Or. en

Tarkistus 180
Elena Oana Antonescu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) helpottaa potilaiden suoraa 
raportointia tarjoamalla heidän 
käyttöönsä vaihtoehtoisia 
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raportointimuotoja online-muodon ohella 
(sähköposti, puhelin, faksi ja kirje);

Or. ro

Tarkistus 181
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin, jotta potilaiden oma-
aloitteiset ilmoitukset olisivat 
asiaankuuluvia ja lääketieteen 
ammattilaisten tehokkaasti ohjaamia;

Or. it

Perustelu

Jotta potilaiden oma-aloitteiset ilmoitukset olisivat tehokkaita, niiden on oltava 
yksityiskohtaisia ja asiaankuuluvia. Tästä syystä lääketieteen ammattilaisten on ohjattava 
potilaita asiassa.

Tarkistus 182
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) helpotettava potilaiden 
mahdollisuuksia antaa suoraan 
ilmoituksia www-pohjaisen muodon 
lisäksi vaihtoehtoisilla keinoilla 
(sähköpostilla, puhelimitse, faksilla ja 
kirjeellä);
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Or. en

Perustelu

Katso 102 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 183
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki lääkityspoikkeamista aiheutuvia 
epäiltyjä haittavaikutuksia koskevat 
ilmoitukset on tehtävä nimettömänä ja 
terveydenhuollon salassapitovelvollisuutta 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ei saa estää ilmoittamasta lääkityspoikkeamista
aiheutuvista haittavaikutuksista oikeudellisten seuraamusten pelossa.

Tarkistus 184
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) järjestettävä yleisiä 
tiedotuskampanjoita haittavaikutuksia 
koskevan ilmoittamisen tärkeydestä;

Or. en
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Perustelu

On parempi kannustaa potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä antamaan 
ilmoituksensa toimivaltaisille viranomaisille kuin lääkeyhtiöille. Suora ilmoittaminen 
yrityksille aiheuttaa huolta sekä käyttäjien yksityisyydestä että lääketieteellisestä palautteesta. 
Lisäksi ne voivat päättää, onko ilmoituksessa kyse haittavaikutusta, lääkitysvirheestä tai 
jostain muusta. Potilailta saataviin ilmoituksiin olisi liityttävä tiedotuskampanjoita 
ilmoittamisen merkityksestä.

Tarkistus 185
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) järjestettävä yleisiä 
tiedotuskampanjoita haittavaikutuksia 
koskevan ilmoittamisen tärkeydestä;

Or. en

Perustelu

Katso 102 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 186
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset sisältävät 
mahdollisimman laadukkaita tietoja; 

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset ja tietokannat
sisältävät mahdollisimman laadukkaita 
tietoja; 

Or. en
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Tarkistus 187
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset sisältävät 
mahdollisimman laadukkaita tietoja; 

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset ja tietokannat
sisältävät mahdollisimman laadukkaita 
tietoja; 

Or. en

Perustelu

Katso 102 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 188
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset sisältävät 
mahdollisimman laadukkaita tietoja; 

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset ja tietokannat
sisältävät mahdollisimman laadukkaita 
tietoja; 

Or. en

Perustelu

On parempi kannustaa potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä antamaan 
ilmoituksensa toimivaltaisille viranomaisille kuin lääkeyhtiöille. Suora ilmoittaminen 
yrityksille aiheuttaa huolta sekä käyttäjien yksityisyydestä että lääketieteellisestä palautteesta. 
Lisäksi ne voivat päättää, onko ilmoituksessa kyse haittavaikutusta, lääkitysvirheestä tai 
jostain muusta. Potilailta saataviin ilmoituksiin olisi liityttävä tiedotuskampanjoita 
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ilmoittamisen merkityksestä.

Tarkistus 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) varmistettava tiedonkeruumenetelmien 
ja tarvittaessa haittavaikutuksia koskevien 
ilmoitusten seurannan avulla, että 
jokainen sellainen niiden alueella 
määrättävä, jaeltava tai myytävä biologinen 
lääke, josta on tehty haittavaikutuksia 
koskeva ilmoitus, voidaan tunnistaa;

(3) varmistettava, että jokainen sellainen 
niiden alueella määrättävä, jaeltava tai 
myytävä biologinen lääke, josta on tehty 
epäiltyjä haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa myyntiluvan 
haltijan nimen, lääkkeen kansainvälisen 
yleisnimen, lääkkeen nimen ja 
eränumeron, mikäli ne ovat saatavilla, 
perusteella, asetuksen (EY) N:o 726/2004 
25 artiklan 1 kohdan mukaisia 
standardilomakkeita- ja menettelyitä 
käyttäen ja ottaen asianmukaisella tavalla 
huomioon Eudravigilance-järjestelmän 
kehityksen;

Ensimmäisen kohdan 1 alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat asettaa 
lääkäreille, farmaseuteille ja muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
epäiltyjen vakavien tai odottamattomien 
haittavaikutusten ilmoittamista.

Ensimmäisen kohdan 1 ja 3 alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat asettaa 
lääkäreille, farmaseuteille ja muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
erityisiä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
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adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

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

Tarkistus 190
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) varmistettava tiedonkeruumenetelmien 
ja tarvittaessa haittavaikutuksia koskevien 
ilmoitusten seurannan avulla, että jokainen 
sellainen niiden alueella määrättävä, 
jaeltava tai myytävä biologinen lääke, josta 
on tehty haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa;

(3) varmistettava tiedonkeruumenetelmien 
ja tarvittaessa haittavaikutuksia koskevien 
ilmoitusten seurannan avulla, että jokainen 
sellainen niiden alueella määrättävä, 
jaeltava tai myytävä biologinen lääke, josta 
on tehty haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa käyttämällä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklan 
1 kohdan mukaisesti laadittuja malleja ja 
menettelyitä sekä toteuttamalla toimia, 
joilla varmistetaan potilaille määrättyjen 
biologisten lääkevalmisteiden 
jäljitettävyys;

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla lisäyksellä artiklan 3 kohtaan, joka tehdään rinnakkaisella tarkistuksella 
asetukseen (EY) N:o 726/2004, annetaan Euroopan lääkeviraston tehtäväksi laatia 
biologisten lääkeaineiden haittavaikutusraporttien sisältö, muoto ja tarvittavat menettelyt. 
Tarkoitus on tehostaa lääketurvatoimintaa EU:n tasolla.
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Tarkistus 191
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) varmistettava, että 
lääketurvatoimintaa koskevat tärkeät 
tiedot annetaan yleisölle hyvissä ajoin ja 
että yleisöllä on pysyvä mahdollisuus 
saada tietoja;

Or. en

Perustelu

On parempi kannustaa potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä antamaan 
ilmoituksensa toimivaltaisille viranomaisille kuin lääkeyhtiöille. Suora ilmoittaminen 
yrityksille aiheuttaa huolta sekä käyttäjien yksityisyydestä että lääketieteellisestä palautteesta. 
Lisäksi ne voivat päättää, onko ilmoituksessa kyse haittavaikutusta, lääkitysvirheestä tai 
jostain muusta. Potilailta saataviin ilmoituksiin olisi liityttävä tiedotuskampanjoita 
ilmoittamisen merkityksestä.

Tarkistus 192
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) varmistettava, että 
lääketurvatoimintaa koskevat tärkeät 
tiedot annetaan yleisölle hyvissä ajoin ja 
että yleisöllä on pysyvä mahdollisuus 
saada tietoja;

Or. en
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Perustelu

Katso 102 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 193
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) varmistettava, että 
lääketurvatoimintaa koskevat tärkeät 
tiedot annetaan yleisölle hyvissä ajoin ja 
että yleisöllä on pysyvä mahdollisuus 
saada tietoja;

Or. en

Tarkistus 194
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan 1 alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat asettaa 
lääkäreille, farmaseuteille ja muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
epäiltyjen vakavien tai odottamattomien 
haittavaikutusten ilmoittamista.

Ensimmäisen kohdan 1 alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat asettaa 
lääkäreille, farmaseuteille ja muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
epäiltyjen vakavien tai odottamattomien 
haittavaikutusten ilmoittamista.

Lääkityspoikkeamista johtuvista 
epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen ei pitäisi aiheuttaa 
oikeustoimia ilmoituksen tekijää vastaan 
eikä johtaa tällaisiin oikeustoimiin.
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Or. it

Perustelu

Lääkintäpoikkeamista aiheutuneista epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen ei voi 
tapahtua nimettömästi ilmiantojen riskin ehkäisemiseksi, mutta siinä on kuitenkin taattava, 
ettei sillä, joka ilmoituksen vilpittömässä mielessä tekee, ole syytä pidättäytyä ilmoituksen 
tekemisestä itseensä sen seurauksena kohdistuvien oikeustoimien pelossa.

Tarkistus 195
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää minkä tahansa sille 
tämän artiklan nojalla kuuluvan tehtävän 
toisen jäsenvaltion tehtäväksi tämän 
kirjallisella suostumuksella.

Poistetaan.

Tehtävän siirtävän jäsenvaltion on 
ilmoitettava siirrosta kirjallisesti 
komissiolle, virastolle ja kaikille muille 
jäsenvaltioille. Siirtävän jäsenvaltion ja 
viraston on julkaistava tämä tieto.

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi oltava täysimääräisesti vastuussa alueellaan myytäviin lääkkeisiin 
liittyvien mahdollisten haittavaikutusten havaitsemisesta ja seurannasta.

Tarkistus 196
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
103 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää minkä tahansa sille 
tämän artiklan nojalla kuuluvan tehtävän 
toisen jäsenvaltion tehtäväksi tämän 
kirjallisella suostumuksella.

Poistetaan.

Tehtävän siirtävän jäsenvaltion on 
ilmoitettava siirrosta kirjallisesti 
komissiolle, virastolle ja kaikille muille 
jäsenvaltioille. Siirtävän jäsenvaltion ja 
viraston on julkaistava tämä tieto.

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi oltava täysimääräisesti vastuussa alueellaan myytäviin lääkkeisiin 
liittyvien mahdollisten haittavaikutusten havaitsemisesta ja seurannasta.

Tarkistus 197
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltijan on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti. 
Luvan haltijan on lisättävä 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon 
tiedote tarkastuksen tärkeimmistä 
havainnoista ja varmistettava, että tulosten 
perusteella tehdään ja toteutetaan 
korjausten tekemiseksi tarvittava 
toimintasuunnitelma.

Myyntiluvan haltijan on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti. 
Luvan haltijan on varmistettava, että 
tulosten perusteella tehdään ja toteutetaan 
korjausten tekemiseksi tarvittava 
toimintasuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Tarkastukset ovat välineitä, joilla parannetaan yritysten sisäisiä järjestelmiä. Jos tulokset 
olisi julkistettava, se voisi johtaa tilintarkastuskertomuksien peukalointiin.
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Tarkistus 198
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltijan on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti. 
Luvan haltijan on lisättävä 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon 
tiedote tarkastuksen tärkeimmistä 
havainnoista ja varmistettava, että 
tulosten perusteella tehdään ja 
toteutetaan korjausten tekemiseksi 
tarvittava toimintasuunnitelma.

Myyntiluvan haltijan on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti. 
Luvan haltijan on lisättävä 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon 
tiedote tämän tarkastuksen perusteella 
toteutettavista muutoksista korjausten 
tekemiseksi tarvittavan 
toimintasuunnitelman mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Muutoksista, jotka liittyvät sisäisen tarkastuksen tulokseen mahdollisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti, mikäli sitä edellytetään tarkastuksen päätelmissä, on tiedotettava 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon.

Tarkistus 199
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltijan on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä säännöllisesti. 
Luvan haltijan on lisättävä 
lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon 
tiedote tarkastuksen tärkeimmistä 
havainnoista ja varmistettava, että tulosten 

Myyntiluvan haltijan on tarkastettava 
lääketurvajärjestelmänsä vuosittain. Luvan 
haltijan on lisättävä lääketurvajärjestelmän 
kantatiedostoon tiedote tarkastuksen 
tärkeimmistä havainnoista ja toimitettava 
tulokset toimivaltaiselle kansalliselle 
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perusteella tehdään ja toteutetaan 
korjausten tekemiseksi tarvittava 
toimintasuunnitelma.

viranomaiselle ennen kunkin vuoden 
joulukuun 31. päivää. Myyntiluvan haltija 
varmistaa, että tulosten perusteella tehdään 
ja toteutetaan korjausten tekemiseksi 
tarvittava toimintasuunnitelma.

Or. fr

Perustelu

Velvoite tarkastuksen tekemisestä "säännöllisesti" ei ole riittävän tarkka. Myyntiluvan 
haltijoita on vaadittava tekemään tarkastus vuosittain.

Tarkistus 200
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

da) toimitettava toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle 
yksityiskohtainen kuvaus toteutettavasta 
riskinhallintajärjestelmästä;

Or. fr

Perustelu

"Riskinhallintasuunnitelmat" on laadittava ja toteutettava terveydenhuoltoviranomaisten 
(erityisesti kansallisten ja alueellisten lääketurvaviranomaisten) tiiviissä valvonnassa.

Tarkistus 201
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d b) sisällytettävä toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen vaatimukset 
tämän arvioinnin perusteella;

Or. fr

Perustelu

"Riskinhallintasuunnitelmat" on laadittava ja toteutettava terveydenhuoltoviranomaisten 
(erityisesti kansallisten ja alueellisten lääketurvaviranomaisten) tiiviissä valvonnassa.

Tarkistus 202
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja siihen on 
sisällytettävä aikataulu yksityiskohtaisen 
kuvauksen antamiselle 
riskinhallintajärjestelmästä.

Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja siihen on 
sisällytettävä aikataulu yksityiskohtaisen 
kuvauksen antamiselle 
riskinhallintajärjestelmästä. Se on 
julkaistava viipymättä.

Or. fr

Tarkistus 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja siihen on 
sisällytettävä aikataulu yksityiskohtaisen 
kuvauksen antamiselle 
riskinhallintajärjestelmästä.

Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja 
tieteellisin todistein ja siihen on 
sisällytettävä aikataulu yksityiskohtaisen 
kuvauksen antamiselle 
riskinhallintajärjestelmästä.

Or. fr

Perustelu

Riskinhallintajärjestelmän yksityiskohtaista kuvausta koskeva vaatimus on perusteltava 
tieteellisesti. Komission teksti ei ole tässä kohdassa riittävän tarkka.

Tarkistus 204
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
valvovat jatkuvasti lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkkojen toimintaan ja 
markkinoiden valvontaan liittyviin 
toimintoihin tarkoitettujen varojen hoitoa 
niiden riippumattomuuden
varmistamiseksi.

Lääketurvatoimintaan, viestintäverkkojen 
toimintaan ja markkinoiden valvontaan 
liittyviin toimintoihin myönnetään niille 
osoitettujen tehtävien täyttämiseksi 
riittävää julkista rahoitusta. Kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
jatkuvasti näihin toimintoihin
tarkoitettujen varojen hoitoa niiden 
riippumattomuuden varmistamiseksi.

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset perivät 
myyntiluvan haltijoilta maksuja tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta.

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset viranomaiset 
perivät epäsuorasti täydentäviä varoja
tällaisten toimintojen toteuttamisesta 
edellyttäen, että niiden riippumattomuus 
taataan tiukasti.

Or. fr
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Perustelu

Lääketurvatoimintojen tiukka riippumattomuus on taattava. Siksi on vältettävä suorien 
maksujen perimistä, sillä ne saattavat saada aikaan "suhteen, jossa maksetaan tehdyistä 
palveluista".

Tarkistus 205
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
valvovat jatkuvasti lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkkojen toimintaan ja 
markkinoiden valvontaan liittyviin
toimintoihin tarkoitettujen varojen hoitoa 
niiden riippumattomuuden
varmistamiseksi.

Lääketurvatoimintaan, viestintäverkkojen 
toimintaan ja markkinoiden valvontaan 
liittyvät toiminnot on pääasiassa taattava 
julkisella rahoituksella, joka saadaan joko 
jäsenvaltioista tai unionilta. Kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
jatkuvasti näihin toimintoihin 
tarkoitettujen varojen hoitoa niiden 
riippumattomuuden varmistamiseksi.

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset perivät 
myyntiluvan haltijoilta maksuja tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta.

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että virasto perii tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta täydentäviä 
varoja, esimerkiksi maksuja myyntiluvan 
haltijoita, edellyttäen, että sen 
riippumattomuus taataan tiukasti.

Or. fr

Perustelu

Julkisten viranomaisten on rahoitettava lääketurvatoiminta, koska niiden on taattava 
kansanterveyden suojelu ja niillä on vastuu lupien myöntämisestä. Kaikkia mahdollisia 
eturistiriitoja on vältettävä.
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Tarkistus 206
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset perivät 
myyntiluvan haltijoilta maksuja tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en

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".

Tarkistus 207
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset perivät 
myyntiluvan haltijoilta maksuja tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en



PE438.412v02-00 130/185 AM\808932FI.doc

FI

Tarkistus 208
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääketurvallisuutta käsittelevä 
www-portaali ja pidettävä sitä yllä, ja 
portaalin on oltava yhteydessä asetuksen
(EY) N:o 726/2004 26 artiklan mukaisesti 
perustettuun Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevään www-portaalin. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava
lääketurvallisuutta käsittelevien 
kansallisten www-portaalien kautta ainakin 
seuraavat tiedot:

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääkkeitä käsittelevä www-
portaali, johon sisältyy myös erityinen 
lääketurvallisuutta koskeva sivu, ja 
pidettävä sitä yllä, ja portaalin on oltava 
yhteydessä asetuksen (EY) N:o 726/2004 
26 artiklan mukaisesti perustettuun 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevään 
www-portaalin. Jäsenvaltioiden on
julkaistava lääkkeitä käsittelevien 
kansallisten www-portaalien kautta ainakin 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Kullakin jäsenvaltiolla pitäisi olla kansallinen lääkeviraston www-portaali, jolla yleisölle
annetaan korkealaatuista tietoa lääkkeistä. Useimmilla mailla on jo tällainen portaali, joka 
tarjoaa varmennettua ja luotettavaa tietoa lääkkeistä. Tällä tarkistuksella pyritään luomaan 
portaaleille oikeusperusta ja siten vastaamaan komission kertomukseen nykyisestä 
käytännöstä lääkkeitä koskevan tiedon tarjoamisessa potilaille. Www-portaaliin olisi 
sisällyttävä erityinen alue kaikkea turvallisuuskysymyksiin ja lääketurvatoimintaan liittyvää 
tietoa varten.

Tarkistus 209
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääketurvallisuutta käsittelevä 
www-portaali ja pidettävä sitä yllä, ja 
portaalin on oltava yhteydessä asetuksen
(EY) N:o 726/2004 26 artiklan mukaisesti 
perustettuun Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevään www-portaalin. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava
lääketurvallisuutta käsittelevien 
kansallisten www-portaalien kautta ainakin 
seuraavat tiedot:

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääkkeitä käsittelevä www-
portaali, johon sisältyy myös erityinen 
lääketurvallisuutta koskeva sivu, ja 
pidettävä sitä yllä, ja portaalin on oltava 
yhteydessä asetuksen (EY) N:o 726/2004 
26 artiklan mukaisesti perustettuun 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevään 
www-portaalin. Jäsenvaltioiden on 
julkaistava lääkkeitä käsittelevien 
kansallisten www-portaalien kautta ainakin 
seuraavat tiedot:

(1) selosteet kansallisilla markkinoilla 
saatavana olevista lääkkeistä kansallisella 
kielellä (ja soveltuvissa tapauksissa linkki 
EMEA:n EudraPharm-tietokantaan)
(2) valmisteyhteenveto sekä 21 a, 22 ja 
22 a artiklan mukaisesti vahvistetut ehdot 
ja tiedot näiden ehtojen täyttämiseen 
liittyvistä mahdollisista määräajoista 
kustakin lääkkeestä, jolle ne ovat 
myöntäneet myyntiluvan
(3) arviointiraportti
Jäsenvaltioiden on julkaistava lääkkeitä 
käsittelevien kansallisten www-sivujen 
kautta ainakin seuraavat tiedot:

(1) sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

(1) sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

(2) luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa 
tarkoitettu tehostettu valvonta

(2) luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa 
tarkoitettu tehostettu valvonta

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin.

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin

(4) lääketurvatoiminnan komitean ja 
koordinointiryhmän kokousten esityslistat 



PE438.412v02-00 132/185 AM\808932FI.doc

FI

ja pöytäkirjat, samoin kuin päätökset, 
äänestystulokset ja ilmaistut perustelut 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet.

Or. en

Perustelu

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

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

Tarkistus 210
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) selosteet kansallisilla markkinoilla 
saatavana olevista lääkkeistä kansallisella 
kielellä (ja soveltuvissa tapauksissa linkki 
EMEA:n EudraPharm-tietokantaan)
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Or. en

Perustelu

Katso 106 artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 211
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) valmisteyhteenveto sekä 21 a, 22 ja 
22 a artiklan mukaisesti vahvistetut ehdot 
ja tiedot näiden ehtojen täyttämiseen 
liittyvistä mahdollisista määräajoista 
kustakin lääkkeestä, jolle ne ovat 
myöntäneet myyntiluvan

Or. en

Perustelu

Katso 106 artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 212
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) arviointiraportit ja myyntiluvan 
haltijoiden terveysviranomaisille 
toimittamat säännölliset 
turvallisuuskatsaukset

Or. en
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Perustelu

Katso 106 artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 213
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

(1) yhteenveto sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmistä, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

Or. fr

Perustelu

Kyseisessä www-portaalissa julkaistavia tietoja on täydennettävä, mutta niistä ei saa tehdä 
monimutkaisempia.

Tarkistus 214
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

(1) yksityiskohtaiset kuvaukset 
riskinhallintajärjestelmistä ja 
yksityiskohtaiset tutkimussuunnitelmat 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä 
turvallisuustutkimuksista sellaisten 
lääkkeiden osalta, joille on myönnetty 
myyntilupa tämän direktiivin mukaisesti

Or. en
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Perustelu

Katso 106 artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 215
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

(1) sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

(1) sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmien yhteenvedot, 
joille on myönnetty myyntilupa tämän 
direktiivin mukaisesti

(2) luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa 
tarkoitettu tehostettu valvonta

(2) luettelo lääkkeistä, joita tarkoitetaan
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa 
ja joiden luvan edellytyksenä ovat tietyt 
ehdot tai vaatimukset

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin

(4) uusin sähköinen versio kaikkien 
vanhojen ja uusien lääkkeiden 
pakkausselosteesta ja 
valmisteyhteenvedosta

(5) lyhyt kooste tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista
Kaikki turvallisuutta käsittelevillä www-
portaaleilla esitetyt tiedot ja kaikki edellä 
mainitut tiedot on esitettävä siten, että ne 
ovat yleisön ymmärrettävissä. 

Or. en



PE438.412v02-00 136/185 AM\808932FI.doc

FI

Perustelu

Kansallista turvallisuutta koskevilla verkkosivulla esitetyt tiedot olisi esitettävä helpossa ja 
ymmärrettävässä muodossa. Vaikka säädöksessä esitetään hyvin yksityiskohtaisesti, mitä 
tietoja kansallista turvallisuutta koskevilla verkkosivuilla esitetään, siinä ei mainita keskeisiä 
tietoja, joilla varmistetaan lääkkeiden turvallinen käyttö. Sen vuoksi pakkausseloste pitäisi 
antaa yleisön saataville.

Tarkistus 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö, 
jos se on tarpeen, ja potilaat voivat 
ilmoittaa epäillyistä haittavaikutuksista ja 
jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 
726/2004 25 artiklassa tarkoitettuihin 
lomakkeisiin

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoitus on sisällyttää riski-hyötysuhteen arviointiin ympäristöriski. Tällainen 
toimi on jo sisällytetty eläinlääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön, ja sen sisällyttämistä 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön suositellaan Euroopan 
ympäristökeskuksen teknisessä raportissa nro 1/2010. Ensisijaisena tarkoituksena on suojella 
kansanterveyttä ilman, että vaarannetaan potilaiden mahdollisuutta käyttää elintärkeitä 
lääkkeitä.

Tarkistus 217
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) lääketurvatoiminnan komitean ja 
koordinointiryhmän kokousten esityslistat 
ja pöytäkirjat, samoin kuin päätökset, 
äänestystulokset ja ilmaistut perustelut 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet

Or. en

Perustelu

Katso 106 artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 218
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen myyntiluvan haltijalle 
esittämät pyynnöt 
riskinhallintajärjestelmän ylläpitämisestä 
tai myyntiluvan myöntämisen jälkeisen 
tutkimuksen tekemisestä sekä tarvittaessa 
myyntiluvan haltijan kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle antamat 
selvitykset ja toimivaltaisen viranomaisen 
lopullinen päätös

Or. en

Perustelu

Katso 106 artiklan johdantolauseeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.



PE438.412v02-00 138/185 AM\808932FI.doc

FI

Tarkistus 219
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset, riippumatta siitä, ovatko 
ne potilaiden tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön spontaaneja 
ilmoituksia vai ilmenneet luvan saamisen 
jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa.

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset ja ilmoitettava, 
johtuvatko ne annostuksesta, jota 
käytetään tavanomaisesti sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon vai tuotteen valmisteyhteenvedon 
kanssa yhteensopimattomasta käytöstä, 
riippumatta siitä, ovatko ne potilaiden tai 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
spontaaneja ilmoituksia vai ilmenneet 
luvan saamisen jälkeisessä 
turvallisuustutkimuksessa.

Or. fr

Perustelu

Laajentamalla haittavaikutuksia koskeva määritelmä toissijaisiin vaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai valmisteyhteenvedon kanssa yhteensopimattomasta käytöstä 
(mukaan luettuna lääkkeiden väärinkäyttö ja huumekäyttö), voidaan käsitellä yleisemmin 
toissijaisia vaikutuksia, jotka voivat olla haitallisia potilaille. On kuitenkin tärkeää erottaa 
toisistaan tavanomaiseen käyttöön liittyvät toissijaiset vaikutukset ja muut vaikutukset. Tämän 
eron pitää näkyä ilmoitusmenettelyssä.

Tarkistus 220
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
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kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset, riippumatta siitä, ovatko 
ne potilaiden tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön spontaaneja 
ilmoituksia vai ilmenneet luvan saamisen 
jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa. 

kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset, riippumatta siitä, ovatko 
ne terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
spontaaneja ilmoituksia vai ilmenneet 
luvan saamisen jälkeisessä 
turvallisuustutkimuksessa.

Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, 
että kyseiset ilmoitukset ovat yhteisössä 
saatavilla yhdestä yhteyspisteestä.

Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, 
että kyseiset ilmoitukset ovat yhteisössä 
saatavilla yhdestä yhteyspisteestä. 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, kliinisessä 
tutkimuksessa ilmenevät epäillyt 
haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, kliinisessä 
tutkimuksessa ilmenevät epäillyt 
haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä 
sähköisesti saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöltä sähköisesti saatuja 
ilmoituksia epäillyistä haittavaikutuksista.

Or. de

Perustelu

Potilaan suoraan valmistajalle tekemä ilmoitus lääkkeen haittavaikutuksista ei vaikuta 
järkevältä. Potilaan ensisijaisen yhteyshenkilön tulisi näissä asioissa olla lääkäri tai 
farmaseutti; sen lisäksi ilmoituksia voi tehdä kansallisia www-portaaleja käyttäen. 
Valmistajan potilaalle antamien vastausten jäljittäminen ei ole tarpeellista ja sitä tulisi 
välttää tietosuojan vuoksi. 

Tarkistus 221
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
kaikki niiden tietoon yhteisössä tai
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
kaikki niiden tietoon yhteisössä saatetut 
epäillyt haittavaikutukset, riippumatta siitä, 
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haittavaikutukset, riippumatta siitä, ovatko 
ne potilaiden tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön spontaaneja 
ilmoituksia vai ilmenneet luvan saamisen 
jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa. 

ovatko ne potilaiden tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön spontaaneja 
ilmoituksia vai ilmenneet kliinisessä 
tutkimuksessa tai luvan saamisen 
jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa. 

Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, 
että kyseiset ilmoitukset ovat yhteisössä 
saatavilla yhdestä yhteyspisteestä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, kliinisessä 
tutkimuksessa ilmenevät epäillyt 
haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

Myös kliinisessä tutkimuksessa ilmenevät 
epäillyt haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä
sähköisesti saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.

2. Myyntiluvan haltijan on toimitettava 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle mahdolliset potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä
saadut ilmoitukset epäillyistä 
haittavaikutuksista 45 päivän kuluessa 
ilmoitusten vastaanottamisesta. 
Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
potilaille ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle, että heidän 
ilmoituksensa on toimitettu 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
vastaavat ilmoituksen seurannasta.
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa kieltäytyä ottamasta vastaan 
potilailta ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöltä postitse, 
puhelimitse, fax-lähetyksenä tai 
sähköisessä muodossa saatuja ilmoituksia 
epäillyistä haittavaikutuksista.

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 
artiklassa tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
'Eudravigilance-tietokanta', sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät 
yhteisössä ja kolmansissa maissa, 15 
päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, 
jos ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti tiedot kaikista epäillyistä 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä ja kolmansissa 
maissa, 15 päivän kuluessa ilmoituksen 
saamisesta tai, jos ilmoitusta ei ole, siitä 
päivästä, jona kyseinen myyntiluvan haltija 
sai tapauksen tietoonsa.
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tietoonsa.

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä muista kuin 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä, 90 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta tai, jos ilmoitusta 
ei ole, siitä päivästä, jona kyseinen 
myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa. 

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti tiedot kaikista epäillyistä 
muista kuin vakavista haittavaikutuksista, 
jotka ilmenevät markkinoilla, joilla 
myyntiluvan haltijat toimivat, 45 päivän
kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

Viraston seurannan kohteena asetuksen
(EY) N:o 726/2004 27 artiklan mukaisesti 
olevien julkaisujen luettelossa tarkoitettuja 
vaikuttavia aineita sisältävien lääkkeiden 
myyntiluvan haltijoiden ei tarvitse 
ilmoittaa Eudravigilance-tietokantaan
niitä epäiltyjä haittavaikutuksia, jotka 
mainitaan luetteloidussa lääketieteellisessä 
kirjallisuudessa, mutta niiden on seurattava 
kaikkea muuta lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja ilmoitettava kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista.

Viraston seurannan kohteena asetuksen
(EY) N:o 726/2004 27 artiklan mukaisesti
olevien julkaisujen luettelossa tarkoitettuja 
vaikuttavia aineita sisältävien lääkkeiden 
myyntiluvan haltijoiden ei tarvitse 
ilmoittaa niitä epäiltyjä haittavaikutuksia, 
jotka mainitaan luetteloidussa 
lääketieteellisessä kirjallisuudessa, mutta 
niiden on seurattava kaikkea muuta 
lääketieteellistä kirjallisuutta ja 
ilmoitettava kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista.

4. Jäsenvaltioiden on tutustuttava 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
Eudravigilance-tietokannan kautta ja
arvioitava myyntiluvan haltijoilta saatujen 
tietojen laatu. Niiden on tarpeen mukaan 
otettava potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan ja pyydettävä 
myyntiluvan haltijoita järjestämään 
tällaisten ilmoitusten seuranta. 
Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava 
saamansa seurantatiedot Eudravigilance-
tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
myyntiluvan haltijoilta saatujen tietojen 
laatu. Niiden on tarpeen mukaan otettava 
potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on selkeä kuva maassa 
esiintyvistä haittavaikutuksista. Eudravigilance-tietokannan sisällön laatu voidaan varmistaa, 
kun edellytetään, että ilmoitukset tehdään sen jäsenvaltion lääketurvajärjestelmän 
välityksellä, jossa haittavaikutus ilmeni.

Lisäksi kaiken raportoinnin keskittäminen Euroopan tasolle, ilman minkäänlaista alueellista 
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tai kansallista arviota, heikentää ja muuttaa tietoja, hankaloittaa yksityiskohtaista tutkimusta 
ja tulkintaa ja tekee Eudravigilance-tietokannasta tehottoman.

Tarkistus 222
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksittäiset jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
mitään muita myyntiluvan haltijoita 
koskevia ilmoitusvaatimuksia, ellei se ole 
perusteltua lääketurvatoimintaa 
koskevista syistä.

Or. en

Perustelu

Yksi komission ehdotuksen tavoitteista, joka sisältyy asetuksen johdanto-osan 5 kappaleeseen, 
on se, että sen täytäntöönpanosta ei saa aiheutua mitään ylimääräisiä kansallisia 
vaatimuksia. Ylimääräiset kansalliset vaatimukset edellyttävät viranomaisilta ja myyntiluvan 
haltijoilta paljon voimavaroja ja aikaa, ja ne voivat jopa tehdä tyhjäksi yhdenmukaistetut 
signaalien havaitsemistoimet.

Tarkistus 223
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset, riippumatta siitä, ovatko 
ne potilaiden tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön spontaaneja 

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava 
kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset, riippumatta siitä, ovatko 
ne terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
spontaaneja ilmoituksia vai ilmenneet 
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ilmoituksia vai ilmenneet luvan saamisen 
jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa.

luvan saamisen jälkeisessä 
turvallisuustutkimuksessa. 

Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, 
että kyseiset ilmoitukset ovat yhteisössä 
saatavilla yhdestä yhteyspisteestä. 

Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, 
että kyseiset ilmoitukset ovat yhteisössä 
saatavilla yhdestä yhteyspisteestä. 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, kliinisessä 
tutkimuksessa ilmenevät epäillyt 
haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, kliinisessä 
tutkimuksessa ilmenevät epäillyt 
haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä 
sähköisesti saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöltä sähköisesti saatuja 
ilmoituksia epäillyistä haittavaikutuksista.

Or. de

Perustelu

Potilaan suoraan valmistajalle tekemä ilmoitus lääkkeen haittavaikutuksista ei vaikuta 
järkevältä. Potilaan ensisijaisen yhteyshenkilön tulisi näissä asioissa olla lääkäri tai 
farmaseutti. Sen lisäksi ilmoituksia voi tehdä kansallisia www-portaaleja käyttäen. 
Valmistajan potilaalle antamien vastausten jäljittäminen ei ole tarpeellista ja sitä tulisi 
välttää tietosuojan vuoksi.

Tarkistus 224
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä
sähköisesti saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.

2. Myyntiluvan haltijan on toimitettava 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle mahdolliset potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä
saadut ilmoitukset epäillyistä 
haittavaikutuksista 7 päivän kuluessa 
ilmoitusten vastaanottamisesta. 
Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
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potilaille ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle, että heidän 
ilmoituksensa on toimitettu 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
vastaavat ilmoituksen seurannasta.
Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan 
otettava potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan.
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa kieltäytyä ottamasta vastaan 
minkäänlaisia potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä 
postitse, puhelimitse, faksilla tai 
sähköisessä muodossa saatuja ilmoituksia 
epäillyistä haittavaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Www-pohjaisen muodon käytöllä ilmoituksissa (asetuksen 25 artikla) voitaisiin vastata 
tietojen täydellisyyttä koskevaan ongelmaan, mutta ilmoituksen tekeminen Internetin kautta 
voisi sulkea tämän mahdollisuuden/oikeuden ulkopuolelle suuren osan väestöstä, eli 
ikääntyneet ja henkilöt, joilla ei ole kokemusta tietokoneen käytöstä. Tämän vuoksi kuluttajilla 
pitäisi olla Internetin lisäksi muitakin mahdollisuuksia tehdä ilmoitus (esimerkiksi 
Yhdysvalloissa elintarvike- ja lääkevirasto tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä ilmoitus 
verkossa, postitse, faksilla ja puhelimitse).

Tarkistus 225
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä 
sähköisesti saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä 
sähköisesti tai muulla asianmukaisella 
tavalla saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.
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Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että haittavaikutuksista ilmoittamista ei estetä pystyttämällä teknologisia esteitä. 
Joillakin ihmisillä ei ole välttämättä Internetiä käytössään, tai sen käyttäminen on heille 
vaikeaa.

Tarkistus 226
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä muista kuin 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä, 90 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta tai, jos ilmoitusta ei 
ole, siitä päivästä, jona kyseinen 
myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa. 

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä muista kuin 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä, 90 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta tai, jos ilmoitusta ei 
ole, siitä päivästä, jona kyseinen 
myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa. Edellä mainitusta 
vaatimuksesta vapautetaan 10 a artiklan 
perusteella hyväksyttyjen lääkkeiden 
myyntiluvan haltijat ja 14–16 a artiklassa 
tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröinnin 
haltijat.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu uusi vaatimus siitä, että lääkeyritykset ilmoittavat kaikki muut kuin vakavat epäillyt 
haittavaikutukset (mukaan lukien kuluttajatutkimukset, joita ei ole vahvistettu 
lääketieteellisesti), aiheuttavat teollisuudelle ja sääntelyviranomaisille valtavan työmäärän, 
koska lähes kaikissa tapauksissa on kyse kuluttajatutkimuksista, joita ei ole vahvistettu ja 
jotka eivät koske vakavia vaikutuksia. Tällaisten tietojen kerääminen ei tarjoa mitään 
lisäarvoa vanhoja lääkkeitä koskevaan kansanterveydelliseen näkökulmaan, vaan ainoastaan 
haaskaa lääketurvatoiminnan voimavaroja. Tietojen kerääminen voisi päinvastoin heikentää 
mahdollisten uusien signaalien havaitsemista. 
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Tarkistus 227
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 3 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 artiklassa 
tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta, sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät 
yhteisössä ja kolmansissa maissa, 15 
päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, 
jos ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa.

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 artiklassa 
tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta, sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät 
yhteisössä ja kolmansissa maissa, ja 
ilmoitettava, johtuvatko ne annostuksesta, 
jota käytetään tavanomaisesti sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai elintoimintojen 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuttamiseen vai lääkityspoikkeamasta 
tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon 
kanssa yhteensopimattomasta käytöstä, 15 
päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, 
jos ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa. 

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä muista kuin 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä, 90 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta tai, jos ilmoitusta ei 
ole, siitä päivästä, jona kyseinen 
myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa.

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä muista kuin 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät unionissa, ja ilmoitettava, 
johtuvatko ne annostuksesta, jota 
käytetään tavanomaisesti sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai elintoimintojen 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuttamiseen vai lääkityspoikkeamasta 
tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon 
kanssa yhteensopimattomasta käytöstä, 90 
päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, 
jos ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa.
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Or. fr

Perustelu

Laajentamalla haittavaikutuksia koskeva määritelmä toissijaisiin vaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai valmisteyhteenvedon kanssa yhteensopimattomasta käytöstä 
(mukaan luettuna lääkkeiden väärinkäyttö ja huumekäyttö,) voidaan käsitellä yleisemmin 
toissijaisia vaikutuksia, jotka voivat olla haitallisia potilaille. On kuitenkin tärkeää erottaa 
toisistaan tavanomaiseen käyttöön liittyvät toissijaiset vaikutukset ja muut vaikutukset. Tämän 
eron pitää näkyä ilmoitusmenettelyssä.

Tarkistus 228
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 3 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 
artiklassa tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
'Eudravigilance-tietokanta', sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät 
yhteisössä ja kolmansissa maissa, 15 
päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, 
jos ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa.

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti tiedot kaikista epäillyistä 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä ja kolmansissa 
maissa, 15 päivän kuluessa ilmoituksen 
saamisesta tai, jos ilmoitusta ei ole, siitä 
päivästä, jona kyseinen myyntiluvan haltija 
sai tapauksen tietoonsa.

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillyistä muista kuin 
vakavista haittavaikutuksista, jotka 
ilmenevät yhteisössä, 90 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta tai, jos ilmoitusta ei 
ole, siitä päivästä, jona kyseinen 
myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa. 

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti tiedot kaikista epäillyistä 
muista kuin vakavista haittavaikutuksista, 
jotka ilmenevät markkinoilla, joilla ne 
toimivat, 45 päivän kuluessa ilmoituksen 
saamisesta tai, jos ilmoitusta ei ole, siitä 
päivästä, jona kyseinen myyntiluvan haltija 
sai tapauksen tietoonsa. 

Or. en
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Tarkistus 229
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tutustuttava 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
Eudravigilance-tietokannan kautta ja
arvioitava myyntiluvan haltijoilta saatujen 
tietojen laatu. Niiden on tarpeen mukaan 
otettava potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan ja pyydettävä 
myyntiluvan haltijoita järjestämään 
tällaisten ilmoitusten seuranta. 
Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava 
saamansa seurantatiedot Eudravigilance-
tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
myyntiluvan haltijoilta saatujen tietojen 
laatu. Niiden on tarpeen mukaan otettava 
potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan. 

Or. en

Tarkistus 230
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tutustuttava 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
Eudravigilance-tietokannan kautta ja 
arvioitava myyntiluvan haltijoilta saatujen 
tietojen laatu. Niiden on tarpeen mukaan 
otettava potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan ja pyydettävä 
myyntiluvan haltijoita järjestämään 

Jäsenvaltioiden on tutustuttava 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
Eudravigilance-tietokannan kautta ja 
arvioitava myyntiluvan haltijoilta saatujen 
tietojen laatu.
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tällaisten ilmoitusten seuranta. 
Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava 
saamansa seurantatiedot Eudravigilance-
tietokantaan.

Or. en

Tarkistus 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 1 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja 
potilailta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä. 
Jäsenvaltiot voivat päättää, ilmoitetaanko 
potilaiden ilmoittamat epäillyt 
haittavaikutukset suoraan vai 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
välityksellä.

Or. en

Perustelu

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
“noise” of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 232
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja 
potilailta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja 
potilailta, ja ilmoitettava, johtuvatko ne 
annostuksesta, jota käytetään 
tavanomaisesti sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai elintoimintojen 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuttamiseen vai lääkityspoikkeamasta 
tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon 
kanssa yhteensopimattomasta käytöstä.

Or. fr

Perustelu

Laajentamalla haittavaikutuksia koskeva määritelmä toissijaisiin vaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai valmisteyhteenvedon kanssa yhteensopimattomasta käytöstä 
(mukaan luettuna lääkkeiden väärinkäyttö ja huumekäyttö), voidaan käsitellä yleisemmin 
toissijaisia vaikutuksia, jotka voivat olla haitallisia potilaille. On kuitenkin tärkeää erottaa 
toisistaan tavanomaiseen käyttöön liittyvät toissijaiset vaikutukset ja muut vaikutukset. Tämän 
eron pitää näkyä ilmoitusmenettelyssä.

Tarkistus 233
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
197 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
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toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen.

toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen tai 
muulla asianmukaisella tavalla.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että haittavaikutuksista ilmoittamista ei estetä pystyttämällä teknologisia esteitä. 
Joillakin ihmisillä ei ole välttämättä Internetiä käytössään, tai sen käyttäminen on heille 
vaikeaa.

Tarkistus 234
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
voidaan toimittaa kansallisia 
lääketurvallisuutta käsitteleviä www-
portaaleja käyttäen.

Or. de

Perustelu

Suuri osa epäilytapauksista ilmoitetaan kirjeellä tai faksilla. Sähköinen ilmoittaminen 
ainoana ilmoittamismahdollisuutena voisi pienentää (erityisesti hoitoalan henkilökunnan) 
valmiutta ilmoittaa epäilyistä. Siksi ilmoittamiseen pitäisi olla tarjolla useita tapoja.

Tarkistus 235
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
voidaan toimittaa kansallisia 
lääketurvallisuutta käsitteleviä www-
portaaleja käyttäen.

Or. de

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että suuri osa epäilytapauksista ilmoitetaan kirjeellä tai faksilla. 
Sähköinen ilmoittaminen ainoana ilmoittamismahdollisuutena voisi pienentää (erityisesti 
hoitoalan henkilökunnan) valmiutta ilmoittaa epäilyistä. Siksi ilmoittamiseen pitäisi olla 
tarjolla useita tapoja.

Tarkistus 236
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä
tulleet lääkityspoikkeamia tai lääkkeen 
vääränlaisesta käytöstä johtuvia 
haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset 
kirjataan Eudravigilance-tietokantaan sekä
asetetaan kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten saataville. Niiden on myös 
varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.
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Or. de

Perustelu

Epätoivotun vaikutuksen määritelmässä (1 artikla 11 kohta) tähän asti olleen normaalia 
annostusta koskevan maininnan tilalle tulevat maininnat lääkityspoikkeamista ja "off-label" 
-käytöstä. Lääkkeen haittavaikutuksesta ilmoitettaessa tulisi siksi mainita myös, jos 
haittavaikutukset ovat ilmenneet lääkkeen hyväksytyn käytön yhteydessä. Lääkkeen riski-
hyötysuhteen arvioimisen kannalta on tärkeää merkitä tietokantaan lisähuomautus tällaisesta
"off-label" -käytöstä. 

Tarkistus 237
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset sähköisesti 
Eudravigilance-tietokantaan 15 päivän 
kuluessa ilmoitusten vastaanottamisesta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset sähköisesti 
Eudravigilance-tietokantaan 15 päivän 
kuluessa ilmoitusten vastaanottamisesta, ja 
ilmoitettava, johtuvatko ne annostuksesta, 
jota käytetään tavanomaisesti sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon tai elintoimintojen 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuttamiseen vai lääkityspoikkeamasta 
tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon 
kanssa yhteensopimattomasta käytöstä.

Or. fr

Perustelu

Laajentamalla haittavaikutuksia koskeva määritelmä toissijaisiin vaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai valmisteyhteenvedon kanssa yhteensopimattomasta käytöstä 
(mukaan luettuna lääkkeiden väärinkäyttö ja huumekäyttö), voidaan käsitellä yleisemmin 
toissijaisia vaikutuksia, jotka voivat olla haitallisia potilaille. On kuitenkin tärkeää erottaa 
toisistaan tavanomaiseen käyttöön liittyvät toissijaiset vaikutukset ja muut vaikutukset. Tämän 
eron pitää näkyä ilmoitusmenettelyssä.
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Tarkistus 238
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia tai lääkkeen 
vääränlaisesta käytöstä johtuvia
haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset 
kirjataan Eudravigilance-tietokantaan sekä 
asetetaan kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten saataville. Niiden on myös 
varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

Or. de

Perustelu

Epätoivotun vaikutuksen määritelmässä (1 artikla 11 kohta) tähän asti olleen normaalia 
annostusta koskevan maininnan tilalle tulevat maininnat lääkityspoikkeamista ja "off-label" 
-käytöstä. Lääkkeen haittavaikutuksesta ilmoitettaessa tulisi siksi mainita myös, jos 
haittavaikutukset ovat ilmenneet lääkkeen hyväksytyn käytön yhteydessä. Lääkkeen riski-
hyötysuhteen arvioimisen kannalta on tärkeää merkitä tietokantaan lisähuomautus tällaisesta 
"off-label" -käytöstä.

Tarkistus 239
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja
potilailta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä, 
potilailta, myyntiluvan haltijoilta ja 
ohjelmista, joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
voidaan toimittaa kansallisia 
lääketurvallisuutta käsitteleviä www-
portaaleja käyttäen sekä postitse, 
puhelimitse ja faksilla.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset sähköisesti 
Eudravigilance-tietokantaan 15 päivän 
kuluessa ilmoitusten vastaanottamisesta. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset sähköisesti 
Eudravigilance-tietokantaan 15 päivän 
kuluessa ilmoitusten vastaanottamisesta. 

Myyntiluvan haltijoiden on tutustuttava 
ilmoituksiin Eudravigilance-tietokannan 
kautta.

Myyntiluvan haltijoiden, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja yleisön on
tutustuttava ilmoituksiin Eudravigilance-
tietokannan kautta, jonka on oltava 
käytettävissä jatkuvasti ja viiveittä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville ja 
kirjataan riippumattomiin ohjelmiin, 
joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä. Niiden on myös 
varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.
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Or. en

Tarkistus 240
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja
potilailta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä, 
potilailta, myyntiluvan haltijoilta ja 
ohjelmista, joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
voidaan toimittaa kansallisia 
lääketurvallisuutta käsitteleviä www-
portaaleja käyttäen sekä postitse, 
puhelimitse ja faksilla.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 
sähköisesti Eudravigilance-tietokantaan 
15 päivän kuluessa ilmoitusten 
vastaanottamisesta. 

2. Jäsenvaltioiden on 30 päivän kuluessa 1 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten 
vastaanottamisesta toimitettava asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 24 artiklassa 
tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon (jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’) sähköisesti 
tiedot kaikista niiden alueella esiintyvistä
haittavaikutuksista.

Myyntiluvan haltijoiden on tutustuttava 
ilmoituksiin Eudravigilance-tietokannan 
kautta.

Myyntiluvan haltijoiden, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja yleisön on 
tutustuttava ilmoituksiin Eudravigilance-
tietokannan kautta, jonka on oltava 
käytettävissä jatkuvasti ja viiveittä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
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tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien
viranomaisten tietoon. 

tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville ja 
kirjataan riippumattomiin ohjelmiin, 
joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä. Niiden on myös 
varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on selkeä kuva alueellaan 
esiintyvistä haittavaikutuksista. Eudravigilance-tietokannan sisällön laatu voidaan varmistaa, 
kun edellytetään, että ilmoitukset tehdään sen jäsenvaltion lääketurvajärjestelmän 
välityksellä, jossa haittavaikutus on ilmennyt. 

Lisäksi kaiken raportoinnin keskittäminen Euroopan tasolle ilman minkäänlaista alueellista 
tai kansallista arviota heikentää ja muuttaa tietoja, hankaloittaa yksityiskohtaista tutkimusta 
ja tulkintaa ja tekee Eudravigilance-tietokannasta tehottoman.

Tarkistus 241
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja
potilailta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä, 
potilailta, myyntiluvan haltijoilta ja 
ohjelmista, joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä.
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
toimitetaan kansallisia lääketurvallisuutta 
käsitteleviä www-portaaleja käyttäen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
voidaan toimittaa kansallisia 
lääketurvallisuutta käsitteleviä www-
portaaleja käyttäen sekä postitse, 
puhelimitse ja faksilla.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 
sähköisesti Eudravigilance-tietokantaan 
15 päivän kuluessa ilmoitusten 
vastaanottamisesta. 

2. Jäsenvaltioiden on 15 päivän kuluessa 1 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten 
vastaanottamisesta toimitettava asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 24 artiklassa 
tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon (jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’) sähköisesti 
tiedot kaikista haittavaikutuksista, jotka 
ovat ilmenneet niiden alueella 15 päivän 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, 
tai, jos ilmoitusta ei ole, sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona toimivaltainen 
viranomainen sai tapauksen tietoonsa.

Myyntiluvan haltijoiden on tutustuttava 
ilmoituksiin Eudravigilance-tietokannan 
kautta.

Myyntiluvan haltijoiden, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja yleisön on 
tutustuttava ilmoituksiin Eudravigilance-
tietokannan kautta, jonka on oltava 
käytettävissä jatkuvasti ja viiveittä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville ja 
kirjataan riippumattomiin ohjelmiin, 
joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä. Niiden on myös 
varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

Or. en
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Tarkistus 242
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 b artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
virastolle säännölliset 
turvallisuuskatsaukset, jotka sisältävät

1. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
virastolle säännölliset 
turvallisuuskatsaukset seuraavissa 
tapauksissa

a) lääkkeen hyötyjen ja riskien kannalta 
merkityksellisten tietojen yhteenvedot;

a) kun tätä koskeva velvollisuus on 
säädetty myyntiluvan edellytykseksi 21 a 
artiklan tai 22 artiklan mukaisesti; tai 

b) lääkkeen riski-hyötysuhteen tieteellisen 
arvioinnin;

b) kun yhteisön viitepäivä ja säännöllisten 
turvallisuuskatsausten toimitustiheys on 
määritetty 107 c artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, ja edellyttäen että 107 c 
artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät.

Edellä b alakohdassa tarkoitetun 
arvioinnin on perustuttava kaikkiin 
saatavilla oleviin tietoihin, mukaan lukien 
tiedot, jotka saadaan muita kuin 
hyväksyttyjä käyttötarkoituksia ja 
väestöryhmiä koskevista kliinisistä 
tutkimuksista.
Säännölliset turvallisuuskatsaukset on 
toimitettava sähköisesti.
2. Virasto toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut 
katsaukset lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavalle 
komitealle, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevälle komitealle ja 
koordinointiryhmälle.

2. Säännöllisiin turvallisuuskatsauksiin 
sisältyy

a) lääkkeen riski-hyötysuhteen tieteellinen 
arviointi;
(b) kaikki tiedot lääkkeen myyntimäärästä 
ja kaikki myyntiluvan haltijan hallussa 
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olevat tiedot lääkemääräysten määrästä;
Edellä b alakohdassa tarkoitetun 
arvioinnin on perustuttava kaikkiin 
saatavilla oleviin tietoihin, mukaan lukien 
tiedot, jotka saadaan muita kuin 
hyväksyttyjä käyttötarkoituksia ja 
väestöryhmiä koskevista kliinisistä 
tutkimuksista.
Säännölliset turvallisuuskatsaukset on 
toimitettava sähköisesti.

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan 
seuraavissa tapauksissa:
a) tätä koskeva velvollisuus on säädetty 
myyntiluvan edellytykseksi 21 a artiklan 
tai 22 artiklan mukaisesti; tai 
b) yhteisön viitepäivä ja säännöllisten 
turvallisuuskatsausten toimitustiheys on 
määritetty 107 c artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, ja edellyttäen että 107 c 
artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Ei vaikuta perustellulta, että esimerkiksi geneeriset lääkkeet jätetään ulkopuolelle ja että 
tiettyjen vanhojen alkuperäisten lääkkeiden säännöllisiä turvakatsauksia ei mahdollisesti 
edellytetä. On oikeudenmukaisempaa, että kaikkiin lääkkeisiin sovelletaan samaa 
järjestelmää. 
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Tarkistus 243
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 b artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan 
seuraavissa tapauksissa:

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan joka 
kolmas vuosi, lukuun ottamatta seuraavia 
tapauksia:

Or. fr

Perustelu

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

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

Tarkistus 244
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 b artikla – 3 kohta – johdantolause
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan seuraavissa 
tapauksissa:

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a, 10 c ja 
16 artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan seuraavissa 
tapauksissa:

Or. en

Perustelu

Homeopaattisissa lääkkeissä yhdistyy laatu ja vähäinen riski. EU:ssa on niistä pitkäaikaista
kokemusta ja perinnettä. Tästä on kyseessä myös siinä tapauksessa, kun homeopaattisille 
lääkkeille on myönnetty 16 artiklan mukainen myyntilupa. Näihin tuotteisiin olisi sovellettava 
tätä poikkeusta samalla tavalla kuin muihin suhteellisen turvallisiin tuotteisiin.

Tarkistus 245
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 b artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan
seuraavissa tapauksissa:

3. 10, 10 a tai 10 c artiklassa tarkoitettujen 
lääkkeiden myyntilupien haltijoiden ja 14–
16 a artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoilta ei vaadita 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä Lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden on kuitenkin 
toimitettava säännölliset 
turvallisuuskatsaukset seuraavissa 
tapauksissa:

Or. en
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Perustelu

Poikkeus, jota sovelletaan vakiintuneiden lääkkeiden säännöllisiin turvatarkastuksiin, on 
perusteltu, koska nämä lääkkeet ovat olleet kauan markkinoilla ja niiden turvallisuusprofiili 
on hyvin tiedossa ja tutkimusaineistolla perusteltu. Tämän vuoksi on tarpeetonta, että 
sääntelyviranomaiset edellyttävät katsauksia. Lisäksi tämä aiheuttaisi rasitetta myyntiluvan 
haltijoille, ja katsauksilla ei ole mitään merkitystä kuluttajan turvallisuudelle. Kuitenkin tapa, 
jolla poikkeus on muotoiltu komission ehdotuksessa, on epäselvä, ja sitä olisi selvennettävä. 

Tarkistus 246
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 b artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan seuraavissa 
tapauksissa:

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c ja 16
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja16 a artiklassa 
tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröinnin 
haltijoiden on toimitettava säännöllisiä 
turvallisuuskatsauksia tällaisista lääkkeistä 
ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

Direktiivin 16 artiklassa mainitut lääkkeet ovat suhteellisen turvallisia samoin kuin lääkkeet, 
jotka mainitaan 10, 10 a, 10 c ja 16 a artiklassa. 16 artiklan 3 kohta jätetään ennalleen.

Tarkistus 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 b artikla – 3 kohta – johdantolause
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Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 16 a 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan seuraavissa 
tapauksissa:

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 10 c 
artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja vaikuttavia 
aineita sisältävien tuotteiden, jotka 
täyttävät tämän direktiivin Liitteessä I 
olevan II osan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut vakiintunutta lääkinnällistä 
käyttöä koskevat kriteerit, myyntiluvan 
haltijoiden 16 tai 16 a artiklassa 
tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröinnin 
haltijoiden on toimitettava säännöllisiä 
turvallisuuskatsauksia tällaisista lääkkeistä 
ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

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

Tarkistus 248
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 c artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisten myyntilupien, jotka on 2. Sellaisten myyntilupien, jotka on 
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myönnetty ennen [lisää päivämäärä – 3 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetty päivämäärä] ja joiden osalta 
säännöllisten turvallisuuskatsausten 
toimitustiheyttä ja -päivämääriä ei ole 
säädetty myyntiluvan edellytykseksi, 
haltijoiden on toimitettava säännölliset 
turvallisuuskatsaukset tämän kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, kunnes 
myyntiluvassa vahvistetaan tai 3, 4, 5 tai 6 
kohdan mukaisesti määritetään jokin muu 
toimitustiheys tai jotkin muut 
toimituspäivämäärät.

myönnetty ennen [lisää päivämäärä – 3 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädetty päivämäärä] ja joiden osalta 
säännöllisten turvallisuuskatsausten 
toimitustiheyttä ja -päivämääriä ei ole 
säädetty myyntiluvan edellytykseksi, 
haltijoiden on toimitettava säännölliset 
turvallisuuskatsaukset tämän kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti, kunnes 
myyntiluvassa vahvistetaan tai 3, 4, 5 tai 6 
kohdan mukaisesti määritetään jokin muu 
toimitustiheys tai jotkin muut 
toimituspäivämäärät. Tämä velvollisuus ei 
koske 107 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja tuotteita, elleivät 
107 b artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut edellytykset 
täyty.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaista lääketurvatoiminnan menettelyitä ja varmistaa 
suhteellisuus. 107 c artiklan 2 kohdan nykyinen sanamuoto on ristiriidassa 107 b artiklan 
3 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin sovellettavan yleisen poikkeuksen kanssa. Tätä poikkeusta 
on sen vuoksi sovellettava myös tähän säännökseen, jotta varmistetaan johdonmukainen 
lähestymistapa. Koska viranomaiset voivat vielä vaatia säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
yksittäistapauksissa, potilaiden turvallisuudelle ei aiheuteta kielteisiä vaikutuksia.

Tarkistus 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 g artikla – 1, 2 ja 3 kohdat

Komission teksti Tarkistus

1. Kun menettelyn soveltamisalaan, 
sellaisena kuin se on määritettynä 107 i 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, ei kuulu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti 
myönnettyä myyntilupaa, 
koordinointiryhmän on 30 päivän kuluessa 

1. Kun menettelyn soveltamisalaan, 
sellaisena kuin se on määritettynä 107 i 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, ei kuulu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti 
myönnettyä myyntilupaa, 
koordinointiryhmän on 30 päivän kuluessa 
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lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean antamasta 
suosituksesta tarkasteltava suositusta ja 
annettava lausunto kyseisten myyntilupien 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä taikka uusimisesta 
kieltäytymisestä sekä lausunnon 
täytäntöönpanoa koskeva aikataulu.

lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean antamasta 
suosituksesta tarkasteltava suositusta ja 
annettava lausunto kyseisten myyntilupien 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä taikka uusimisesta 
kieltäytymisestä sekä lausunnon 
täytäntöönpanoa koskeva aikataulu. Ennen 
kyseisen päätöksen tekemistä 
koordinointiryhmän on annettava 
kyseisten myyntilupien haltijoille 
mahdollisuus esittää kirjalliset tai 
suulliset selvitykset asetetussa 
määräajassa, joka on selvitettävä.

2. Jos koordinointiryhmän lausunto 
annetaan yksimielisesti, puheenjohtajan on 
todettava yhteisymmärrys ja ilmoitettava 
siitä myyntiluvan haltijalle. Jäsenvaltioiden 
on lausunnon ja sen täytäntöönpanoa 
koskevan aikataulun mukaisesti tarpeen 
mukaan pidettävä myyntiluvat voimassa, 
muutettava niitä, peruutettava ne 
väliaikaisesti tai kokonaan taikka 
kieltäydyttävä niiden uusimisesta, ja niiden 
on ilmoitettava tästä komissiolle ja 
koordinointiryhmälle. Jos yksimielistä 
lausuntoa ei voida antaa, enemmistön 
kannan mukainen lausunto on toimitettava 
komissiolle, joka soveltaa 33 ja 34 
artiklassa säädettyä menettelyä. Poiketen 
siitä, mitä 34 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, sovelletaan kuitenkin 121 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

2. Jos koordinointiryhmän lausunto 
annetaan yksimielisesti, puheenjohtajan on 
todettava yhteisymmärrys ja ilmoitettava 
siitä myyntiluvan haltijalle. Jäsenvaltioiden 
on lausunnon ja sen täytäntöönpanoa 
koskevan aikataulun mukaisesti tarpeen 
mukaan pidettävä myyntiluvat voimassa, 
muutettava niitä, peruutettava ne 
väliaikaisesti tai kokonaan taikka 
kieltäydyttävä niiden uusimisesta, ja niiden 
on ilmoitettava tästä komissiolle ja 
koordinointiryhmälle. Jos yksimielistä 
lausuntoa ei voida antaa, enemmistön 
kannan mukainen lausunto on toimitettava 
komissiolle, joka soveltaa 33 ja 34 
artiklassa säädettyä menettelyä. Poiketen 
siitä, mitä 34 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, sovelletaan kuitenkin 121 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
Menettelyn vaiheita voidaan soveltaa 
direktiivin 2004/83/EY 32 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun mukaisesti.

3. Kun menettelyn soveltamisalaan, 
sellaisena kuin se on määritettynä 107 i 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, kuuluu 
ainakin yksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 
mukaisesti myönnetty myyntilupa, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on 30 päivän kuluessa 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 

3. Kun menettelyn soveltamisalaan, 
sellaisena kuin se on määritettynä 107 i 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, kuuluu 
ainakin yksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 
mukaisesti myönnetty myyntilupa, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on 30 päivän kuluessa 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
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neuvoa-antavan komitean antamasta 
suosituksesta tarkasteltava suositusta ja 
annettava lausunto kyseisten myyntilupien 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä, peruuttamisesta taikka 
uusimisesta kieltäytymisestä.

neuvoa-antavan komitean antamasta 
suosituksesta tarkasteltava suositusta ja 
annettava lausunto kyseisten myyntilupien 
voimassa pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä, peruuttamisesta taikka 
uusimisesta kieltäytymisestä. Menettelyn 
vaiheita voidaan soveltaa asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Lopulliset päätökset on tehtävä johdonmukaisesti, muiden sääntelymenettelyjen mallin 
mukaisesti ja otettava huomioon mahdollisten käsiteltävien kysymysten kiireellisyys.

Tarkistus 250
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 g artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse 107 e artiklan 1 kohdan 
mukaisesta useampaa kuin yhtä 
myyntilupaa koskevien säännöllisten 
turvallisuuskatsausten kerta-arvioinnista, 
johon ei sisälly asetuksen (EY) N:o 
726/2004 mukaisesti myönnettyä 
myyntilupaa, koordinointiryhmän on 30 
päivän kuluessa lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
kertomuksen vastaanottamisesta 
tarkasteltava kertomusta ja annettava 
lausunto kyseisten myyntilupien voimassa 
pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta 
myyntilupien voimassa pitämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta

1. Kun on kyse 107 e artiklan 1 kohdan 
mukaisesta useampaa kuin yhtä 
myyntilupaa koskevien säännöllisten 
turvallisuuskatsausten kerta-arvioinnista, 
johon ei sisälly asetuksen (EY) N:o 
726/2004 mukaisesti myönnettyä 
myyntilupaa, koordinointiryhmän on 30 
päivän kuluessa lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
kertomuksen vastaanottamisesta 
tarkasteltava kertomusta ja annettava 
lausunto kyseisten myyntilupien voimassa 
pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta 
myyntilupien voimassa pitämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta Lausunto on julkaistava 
viipymättä, ja siinä on esitettävä 
vähemmistöön jäänet näkökannat.
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Or. fr

Tarkistus 251
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 g artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun on kyse 107 e artiklan 1 kohdan 
mukaisesta useampaa kuin yhtä 
myyntilupaa koskevien säännöllisten 
turvallisuuskatsausten kerta-arvioinnista, 
johon sisältyy ainakin yksi asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 säädetyn menettelyn 
mukaisesti myönnetty myyntilupa, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on 30 päivän kuluessa 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean kertomuksen 
vastaanottamisesta tarkasteltava 
kertomusta ja annettava lausunto kyseisten 
myyntilupien voimassa pitämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta.

3. Kun on kyse 107 e artiklan 1 kohdan 
mukaisesta useampaa kuin yhtä 
myyntilupaa koskevien säännöllisten 
turvallisuuskatsausten kerta-arvioinnista, 
johon sisältyy ainakin yksi asetuksessa 
(EY) N:o 726/2004 säädetyn menettelyn 
mukaisesti myönnetty myyntilupa, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on 30 päivän kuluessa 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean kertomuksen 
vastaanottamisesta tarkasteltava 
kertomusta ja annettava lausunto kyseisten 
myyntilupien voimassa pitämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta. Lausunto on julkaistava 
viipymättä, ja siinä on esitettävä 
vähemmistöön jäänet näkökannat.

Or. fr

Tarkistus 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 i artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on pantava alulle tämän 
jakson mukainen menettely ilmoittamalla 

1. Jäsenvaltion on pantava alulle tämän 
jakson mukainen menettely ilmoittamalla 
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toisille jäsenvaltioille, virastolle ja 
komissiolle seuraavista seikoista:

toisille jäsenvaltioille, virastolle ja 
komissiolle ja mahdollisesti asianosaisille 
myyntiluvan haltijoille seuraavista 
seikoista:

a) se harkitsee myyntiluvan peruuttamista 
väliaikaisesti tai kokonaan;

a) se harkitsee lääketurvatoiminnan 
arvioinnin perusteella seuraavia 
sääntelytoimia:
- myyntiluvan peruuttaminen väliaikaisesti 
tai kokonaan;

b) se harkitsee lääkkeen toimittamisen 
kieltämistä;

- lääkkeen toimittamisen kieltäminen;

c) se harkitsee myyntiluvan uusimisesta 
kieltäytymistä;

- myyntiluvan uusimisesta kieltäytyminen;

d) se on saanut myyntiluvan haltijalta 
tiedon siitä, että tämä on turvallisuussyistä 
keskeyttänyt lääkkeen markkinoille 
saattamisen tai perunut myyntiluvan taikka 
aikoo tehdä näin;

b) se on saanut myyntiluvan haltijalta 
tiedon siitä, että tämä on turvallisuussyistä 
keskeyttänyt lääkkeen markkinoille 
saattamisen tai perunut myyntiluvan taikka 
aikoo tehdä näin;

e) se katsoo, että uusien vasta-aiheiden 
lisääminen, suositellun annostuksen 
pienentäminen tai käyttötarkoitusten 
rajoittaminen on tarpeen;
f) se on tehnyt lääketurvatarkastuksen ja 
todennut vakavia puutteita.

c) se on tehnyt lääketurvatarkastuksen ja 
todennut vakavia puutteita.

Or. fr

Perustelu

Myyntiluvan haltijan on voitava saada hyvin varhain tietoonsa tämän menettelyn 
käynnistäminen tarvittavien tietojen ja todisteiden keräämiseksi, jotta menettely voidaan 
suorittaa nopeasti. Koska tapaukset, joissa edellytetään myyntiluvan tarkistamista tai 
rajoittamista, katetaan direktiivin 2001/81/EY 31 artiklalla, on vältettävä kahdenkertaisesta 
menettelystä johtuvaa sekaannusta ja hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 253
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 k artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin
neuvoa-antava komitea tekee arvioinnin 
alulle pannusta asiasta. Arviointia varten 
se voi järjestää julkisen kuulemisen.

2. Lääketurvatoiminnan riski-hyötysuhteen 
arvioinnin neuvoa-antava komitea tekee 
arvioinnin alulle pannusta asiasta. Se voi 
järjestää julkisen kuulemisen riski-
hyötysuhteen arvioinnin puitteissa. 

Julkisista kuulemisista on ilmoitettava 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevää 
www-portaalia käyttäen. Ilmoituksen on 
sisällettävä tiedot siitä, miten myyntiluvan 
haltijat ja yleisö voivat osallistua 
kuulemiseen.

Julkisista kuulemisista on ilmoitettava 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevää 
www-portaalia käyttäen. Ilmoituksen on 
sisällettävä tiedot siitä, miten myyntiluvan 
haltijat ja yleisö voivat osallistua 
kuulemiseen.

Virasto antaa kaikille pyynnöstä 
mahdollisuuden osallistua kuulemiseen 
joko henkilökohtaisesti tai verkkopohjaisen 
tekniikan avulla.

Virasto antaa kaikille pyynnöstä 
mahdollisuuden osallistua kuulemiseen 
joko henkilökohtaisesti tai verkkopohjaisen 
tekniikan avulla.

Jos myyntiluvan haltijalla tai muulla 
henkilöllä, joka aikoo toimittaa tietoja, on 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvia, 
menettelyn aiheen kannalta 
merkityksellisiä tietoja, tämä voi pyytää 
kyseisten tietojen esittämistä 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavalle komitealle ei-julkisessa 
kuulemisessa.

Jos myyntiluvan haltijalla tai muulla 
henkilöllä, joka aikoo toimittaa tietoja, on 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvia, 
menettelyn aiheen kannalta 
merkityksellisiä tietoja, tämä voi pyytää 
kyseisten tietojen esittämistä 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavalle komitealle ei-julkisessa 
kuulemisessa.

Jos julkinen kuuleminen järjestetään, 
kuulemisen jälkeen julkaistaan alustava 
kertomus.

Or. fr

Perustelu

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

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



AM\808932FI.doc 171/185 PE438.412v02-00

FI

Tarkistus 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 k artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea tekee arvioinnin 
alulle pannusta asiasta. Arviointia varten se 
voi järjestää julkisen kuulemisen.

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
komitea tekee arvioinnin alulle pannusta 
asiasta. Arviointia varten se voi järjestää 
julkisen kuulemisen, jos puolueettomat 
vaatimukset täyttyvät tieteellisten tietojen 
perusteella, ottaen huomioon kyseessä 
olevan tuotteen tehokkuuden ja hyödyt 
sekä hyötyjä ja riskejä koskevat 
arvioinnit, joita ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevä komitea tai 
koordinointiryhmä on aiemmin tehnyt 
noudattaen 107 l artiklassa tarkoitettua 
myyntilupien myöntämismenettelyä, johon 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean kyseistä tuotetta 
käsittelevän esittelijän tai 
koordinointiryhmän esittelijän on 
osallistuttava. Virasto laatii yhteistyössä 
asianosaisten osapuolten kanssa julkisten 
kuulemisten järjestelyyn ja johtamiseen 
liittyvät suuntaviivat.

Or. fr

Perustelu

Tämän komitean järjestämä julkinen kuuleminen on olennainen väline edellyttäen, että sen 
järjestäminen voidaan määritellä asianmukaisesti ja ottaen huomioon riskien lisäksi myös 
kyseisten tuotteiden hyödyt, jotta niistä käytävät keskustelut ovat uskottavia ja puolueettomia. 
Kyse on ennen kaikkea potilaiden hyvinvoinnin säilyttämisestä ja lääkkeen riskien ja hyötyjen 
arvioinnista kaikki käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen.
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Tarkistus 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 k artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean on 60 päivän 
kuluessa tietojen esittämisestä annettava 
suositus perusteluineen. Suosituksen on 
oltava jokin seuraavista tai niiden 
yhdistelmä:

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean on 60 päivän 
kuluessa tietojen esittämisestä annettava 
suositus perusteluineen ja otettava siinä 
huomioon lääkkeiden tuomat hyödyt, 
sellaisina kuin ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevä komitea tai 
koordinointiryhmä on ne arvioinut 
107 l artiklassa tarkoitetun myyntilupien
myöntämistä koskevan menettelyn 
mukaan. Suosituksen on oltava jokin 
seuraavista tai niiden yhdistelmä:

Or. fr

Perustelu

Tämän komitean järjestämä julkinen kuuleminen on olennainen väline edellyttäen, että sen 
järjestäminen voidaan määritellä asianmukaisesti ja ottaen huomioon riskien lisäksi myös 
kyseisten tuotteiden hyödyt, jotta niistä käytävät keskustelut ovat uskottavia ja puolueettomia.
Kyse on ennen kaikkea potilaiden hyvinvoinnin säilyttämisestä ja lääkkeen riskien ja hyötyjen 
arvioinnista kaikki käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen.

Tarkistus 256
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 m artikla

Komission teksti Tarkistus

Virasto julkistaa 107 b – 107 l artiklassa 
tarkoitetut suositukset, lausunnot ja 
päätökset Euroopan lääketurvallisuutta 

Virasto julkistaa 107 b – 107 l artiklassa 
tarkoitetut loppupäätelmät (suositukset, 
lausunnot ja lopulliset päätökset) Euroopan 
lääketurvallisuutta käsittelevää www-
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käsittelevää www-portaalia käyttäen. portaalia käyttäen.

Or. fr

Perustelu

Kyseisessä www-portaalissa julkaistavia tietoja on täydennettävä, mutta niistä ei saa tehdä 
monimutkaisempia.

Tarkistus 257
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 n artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä lukua sovelletaan myyntiluvan 
myöntämisen jälkeisiin 
turvallisuustutkimuksiin, muihin kuin 
interventioita koskeviin, jotka ovat 
myyntiluvan haltijan alulle panemia, 
hallinnoimia tai rahoittamia, joko 
vapaaehtoisesti taikka tätä koskevan 
vaatimuksen johdosta 21 a tai 22 a artiklan 
mukaisesti, ja joihin liittyy tietojen keruu
potilailta tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöltä.

1. 107 o–r artiklassa säädettyjä 
menettelyitä sovelletaan myyntiluvan 
myöntämisen jälkeisiin 
turvallisuustutkimuksiin, muihin kuin 
interventioita koskeviin, jotka ovat 
myyntiluvan haltijan alulle panemia, 
hallinnoimia tai rahoittamia, joko 
vapaaehtoisesti taikka tätä koskevan 
vaatimuksen johdosta 21 a tai 22 a artiklan 
mukaisesti, ja joihin liittyy tietojen keruu 
potilailta tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöltä.

Or. es

Perustelu

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
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propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

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

Tarkistus 258
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
108 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Kansainvälisesti sovittujen termien, 
muotojen ja standardien käyttö 
lääketurvatoiminnan toteuttamisessa.

(3) Sellaisten kansainvälisesti sovittujen 
termien, muotojen ja standardien käyttö 
lääketurvatoiminnan toteuttamisessa, jotka 
mahdollistavat ilmoitettujen tapausten 
kliinisen merkityksen säilyttämisen.

Or. en
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Perustelu

Kansainvälisen standardointi- ja yhdenmukaistamiskonferenssin standardien noudattaminen 
lujittaa terveysviranomaisten riippuvuutta farmaseuttisista laboratorioista käsitteiden ja 
tekniikan alalla. Eurooppalaiset lääketurvatoiminnan parhaat käytänteet ovat ehtona 
Euroopan unionin lääketurvatoimintajärjestelmän organisoinnille. Parhaat käytänteet on 
laadittava julkisesti osana avointa kuulemismenettelyä ja ennen kaikkea eurooppalaisten 
potilaiden tarpeiden pohjalta ja tieteellisestä näkökulmasta.

Tarkistus 259
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
108 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan 
haltijoiden suorittaman, haittavaikutuksia 
koskevan sähköisen raportoinnin muoto. 

(5) Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan 
haltijoiden suorittaman, haittavaikutuksia 
koskevan sähköisen raportoinnin muoto 
mukaan lukien kerätyn tiedon 
esittäminen. Kerätyissä tiedoissa on 
erotettava toisistaan yliannostuksesta, 
väärinkäytöstä, huumekäytöstä ja 
lääkityspoikkeamasta johtuvat 
haittavaikutukset, mukaan lukien 
lääkkeen tutkimusvaiheen aikainen tai 
työperäinen altistus.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen arvioinnin ja seurannan vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 
erottaa toisistaan erilaiset haittavaikutukset, koska ne johtavat erilaiseen seurantaan 
(lisävaroitukset, vasta-aiheet, myyntiluvan keskeyttäminen jne.).
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Tarkistus 260
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
108 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan 
haltijoiden suorittaman, haittavaikutuksia 
koskevan sähköisen raportoinnin muoto.

(5) Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan 
haltijoiden suorittaman, haittavaikutuksia 
koskevan sähköisen raportoinnin muoto 
mukaan lukien kerätyn tiedon 
esittäminen. Kerätyt tiedot on esitettävä 
asianmukaista arviointia ja seurantaa 
varten siten, että on mahdollista erottaa 
eri haittavaikutukset, kuten yliannostus, 
väärinkäyttö, huumekäyttö, 
lääkityspoikkeama ja lääkkeen 
tutkimusvaiheen tai työperäisen 
altistuksen vuoksi ilmenevät 
haittavaikutukset.

Or. en

Perustelu

Arvioinnin ja seurannan vuoksi olisi voitava erottaa toisistaan erilaiset haittavaikutukset, 
koska ne johtavat erilaiseen seurantaan (lisävaroitukset, vasta-aiheet, myyntiluvan 
keskeyttäminen jne.).

Tarkistus 261
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisissä ohjeissa on otettava huomioon 
lääketurvatoiminnan alalla tehty 
kansainvälinen yhdenmukaistamistyö, ja 
niitä on tarpeen mukaan tarkasteltava 
uudelleen teknisen ja tieteellisen 

Kyseisten ohjeiden on perustuttava 
tieteellisestä näkökulmasta potilaiden 
tarpeisiin ja niissä on otettava huomioon 
lääketurvatoiminnan alalla tehty 
kansainvälinen yhdenmukaistamistyö, ja 
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kehityksen huomioon ottamiseksi. niitä on tarpeen mukaan tarkasteltava 
uudelleen teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Katso 108 artiklan 3 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 262
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisissä ohjeissa on otettava huomioon 
lääketurvatoiminnan alalla tehty 
kansainvälinen yhdenmukaistamistyö, ja 
niitä on tarpeen mukaan tarkasteltava 
uudelleen teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

Kyseisissä ohjeissa on otettava huomioon 
lääketurvatoiminnan alalla tehty 
kansainvälinen yhdenmukaistamistyö, ja 
niitä on tarpeen mukaan tarkasteltava 
uudelleen teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Tämän artiklan ja 102 artiklan 3 kohdan 
soveltamiseksi komission on laadittava 
yhteistyössä viraston, jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien kanssa yksityiskohtaiset 
ohjeet apteekkien ja muiden lääkkeitä 
toimittavien tai hallinnoivien tahojen 
hyvästä kirjaamiskäytännöstä, jotta 
varmistetaan sellaisten tietojen 
säilyttäminen, joita tarvitaan, kun 
tehdään lääketurvatoimintaa koskeva 
ilmoitus tai kun tarjotaan myyntiluvan 
haltijan haittavaikutuksen arviointiin 
tarvitsemaa tietoa, taikka helpotetaan 
myyntiluvan haltijan ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten 
seurantatutkimuksia.

Or. en
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Perustelu

Lääketurvajärjestelmä on käytännöllisesti katsoen sama asia kuin eri ilmoitusten mukaiset 
yksityiskohdat. Ehdotetulla tarkistuksella 108 artiklaan varmistetaan niiden 
ilmoituslomakkeiden yhdenmukaisuus, joita terveydenhoitoalan ammattihenkilöstö ja potilaat 
käyttävät haittavaikutustapausten ilmoittamiseksi suoraan yhteisöön Eudravigilance-
järjestelmään.

Tarkistus 263
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
116 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on peruutettava lääkkeen 
myyntilupa väliaikaisesti tai kokonaan 
taikka muutettava sitä, jos lääke katsotaan 
haitalliseksi tai sillä ei ole terapeuttista 
tehoa tai riski-hyötysuhde ei ole 
positiivinen tai lääkkeen laadullinen ja 
määrällinen koostumus ei vastaa 
ilmoitettua. Lääkkeellä ei katsota olevan 
terapeuttista tehoa, kun on osoitettu, että 
sillä ei voida saavuttaa hoidollisia tuloksia. 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on peruutettava lääkkeen 
myyntilupa väliaikaisesti tai kokonaan 
taikka muutettava sitä, jos lääke katsotaan 
haitalliseksi tai sillä ei ole terapeuttista 
tehoa tai riski-hyötysuhde ei ole 
positiivinen tai lääkkeen laadullinen ja 
määrällinen koostumus ei vastaa 
ilmoitettua. Lääkkeellä ei katsota olevan 
terapeuttista tehoa, kun ei voida osoittaa, 
että lääkkeellä voidaan saavuttaa 
terapeuttisia tuloksia. 

Myyntilupa on peruutettava väliaikaisesti 
tai kokonaan taikka sitä on muutettava 
myös, jos ilmenee, että 8 artiklassa tai 10–
11 artiklassa edellytetyt hakemuksen tueksi 
esitetyt tiedot ovat virheellisiä tai niitä ei 
ole muutettu 23 artiklan mukaisesti tai 
jotakin 21 a, 22 tai 22 a artiklassa 
tarkoitettua ehtoa tai vaatimusta ei ole 
täytetty tai 112 artiklassa tarkoitettuja 
tutkimuksia ei ole suoritettu.

Myyntilupa on peruutettava väliaikaisesti 
tai kokonaan taikka sitä on muutettava 
myös, jos ilmenee, että 8 artiklassa tai 10–
11 artiklassa edellytetyt hakemuksen tueksi 
esitetyt tiedot ovat virheellisiä tai niitä ei 
ole muutettu 23 artiklan mukaisesti tai 
jotakin 21 a, 22 tai 22 a artiklassa 
tarkoitettua ehtoa tai vaatimusta ei ole 
täytetty tai 112 artiklassa tarkoitettuja 
tutkimuksia ei ole suoritettu.

Or. de

Perustelu

Sitä, ettei lääkkeellä voida saavuttaa terapeuttisia tuloksia, ei voida todistaa. 
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Tarkistus 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
119 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a. Lisätään uusi artikla seuraavasti:
119 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. 
Tämän ei saa kuitenkaan johtaa 
hengenvaarallisten tai vakavien tautien 
hoidossa tarvittaville lääkkeille 
myönnettyjen lupien perumiseen.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden jäämiä on useimpien jäsenvaltioiden juoma- ja pintavedessä. Koska maapallon 
vesivarat ovat rajalliset, vesijohtoveden lähteitä on suojeltava pilaantumiselta. Jos näin ei 
tehdä, raskaana olevien naisten tahaton ja väistämätön altistuminen lääkeaineille yleistyy, 
mikä lisää sikiön epämuodostumien vaaraa.
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Tarkistus 265
Michail Tremopoulos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 24 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
119 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a. Lisätään uusi artikla seuraavasti:
119 a artikla

Ympäristön tilan seuranta
Jäsenvaltiot nimittävät yhden tai 
useamman viranomaisen seuraamaan 
ympäristöön kohdistuvia lääkkeiden 
haittavaikutuksia. Jos joku näistä 
viranomaisista 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. 
Toimivaltainen viranomainen arvioi tiedot 
saatuaan, onko riski-hyötysuhde edelleen 
positiivinen, kun uudet havainnot otetaan 
huomioon. 

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminta olisi ulotettava myös haitallisiin ympäristövaikutuksiin. 

Tarkistus 266
János Áder

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 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, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin vaatimusta, jonka mukaan 
lääkkeen valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on tarpeen vaatiessa 
merkittävä, että lääke on tehostetussa 
valvonnassa, ja että uudet tiedot on 
ilmoitettava asianmukaisesti, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. hu

Perustelu

Katso edellinen tarkistus ja sen perustelu.

Tarkistus 267
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 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 

Poistetaan.
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olennaisista tiedoista, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. fr

Perustelu

Tietoja koskevan yhteenvedon sisällyttäminen on tarpeetonta (koska valmisteyhteenveto on 
itse jo yhdistelmä keskeisistä tiedoista), ja se voi aiheuttaa hämmennystä potilaille (sillä 
heiltä voi jäädä huomaamatta tärkeitä tietoja, jotka on mainittu valmisteyhteenvedossa mutta 
ei keskeisiä tietoja koskevassa yhteenvedossa) ja luettavuusongelmia (esimerkiksi jos selosteet 
julkaistaan monilla kielillä). 

Tarkistus 268
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 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, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 

Poistetaan.
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kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. fr

Perustelu

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture.

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

Tarkistus 269
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 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, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 11 artiklan 
ensimmäisen kohdan 3 a alakohdassa ja 59 
artiklan 1 kohdan aa alakohdassa säädettyä 
vaatimusta, jonka mukaan 
valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytettävä 
lääkkeen haittavaikutukset, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi. 
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kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. en

Perustelu

Valmisteyhteenvedon käyttöönottaminen on ongelmallista sen syyn vuoksi, että sen osia ei ole 
määritelty. Tämä aiheuttaa vaaran, että potilaat lukevat ainoastaan kyseisen osan, vaikka 
heidän pitäisi itse asiassa lukea koko pakkausseloste. Selosteen luettavuutta koskevia 
ongelmia ei ratkaista lisäämällä yhteenveto. Ne pitäisi ratkaista sen sijaan tarkastelemalla 
uudelleen selostetta koskevia ohjeita.

Tarkistus 270
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Siirtymäsäännös

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin 107 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua myyntiluvan haltijoita 
koskevaa velvollisuutta toimittaa 
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista epäillystä 
haittavaikutuksista noudatetaan, jotta 
tietokannan toimintojen avulla voidaan 
saada haittavaikutuksia koskevia 
täydellisiä ja riittävän laadukkaita 
raportteja, jotka sisältävät välttämättömät 
terveystiedot, lääkkeiden koodatut tiedot, 
seurantaraporttien riittävän erottelun ja 
päällekkäisyyksien poistamisen.
2. Viraston johtokunnan on vahvistettava 
edellä 1 kohdassa mainittujen toimintojen 
toteutuminen ulkopuolisen tarkastuksen 
tulosten perusteella.

Or. es

Perustelu

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
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existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,

- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).

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


