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Tarkistus 3
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus on perustaltaan hutera. Siinä ei esitetä todellista tiedotusstrategiaa potilaiden 
tarpeiden mukaisesti. Sen sijaan siinä keskitytään ainoastaan antamaan teollisuudelle oikeus 
omien etujensa mukaiseen "tiedonlevitykseen". Siinä hämärtyy mainonnan ja tiedon välinen 
ero, mikä tulee parhaiten esille pyrkimyksessä sallia "tiedon" julkistaminen painetuissa 
tiedotusvälineissä. Todellisen tiedotusstrategian on oltava huomattavasti laajempi, ja 
viranomaisten, eikä lääkeyritysten, on vastattava sen johtamisesta. Uuden komission olisi 
tehtävä uusi ehdotus sen sijaan, että EP:n on laadittava se kokonaan uudestaan.

Tarkistus 4
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr

Perustelu

Nämä lainsäädäntöehdotukset avaavat mahdollisuuden lääkeyritysten suoralle 
myynninedistämiselle. Voimassa olevan lainsäädännön muuttamista koskevan ehdotuksen 
tekemisen ainoana motiivina Euroopan komissiolla tuntuu olevan lääkeyritysten kaupallisten 
etujen palveleminen niiden markkinoiden laajentamiseksi. Tällaisesta toiminnasta ei ole 
mitään hyötyä Euroopan kansalaisille eikä jäsenvaltioille. Se merkitsee päinvastoin 
potilaiden menojen ja riskinoton lisääntymistä. Näitä ehdotuksia on muutettava 
kokonaisvaltaisesti.
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Tarkistus 5
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiedottamiseen liittyvien toimien 
riittävän rahoituksen varmistamiseksi olisi 
säädettävä, että virasto perii maksun 
myyntiluvan haltijoilta.

(5) Myyntiluvan haltijan yleisölle 
suuntaamien tiedonantojen valvontaan 
liittyvien toimien riittävän rahoituksen 
varmistamiseksi olisi säädettävä, että 
virasto perii maksun myyntiluvan 
haltijoilta.

Or. en

Tarkistus 6
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 9 artiklan 4 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
"a) ehdotus direktiivin 2001/83/EY 
11 artiklassa tarkoitetuksi 
valmisteyhteenvedoksi, jossa on 
lueteltava muut käytettävissä olevat 
hoitovaihtoehdot ja ilmoitettava, onko 
uudesta lääkkeestä etua hoidon kannalta, 
ja jossa on myös mainittava viraston 
tieteellisten komiteoiden äänestystulokset, 
etenkin lääkkeen hyväksymisen puolesta 
annettujen äänten määrä;"

Or. en

Perustelu

Potilaat ovat ennen kaikkea kiinnostuneita vertailutiedoista. Tällaiset tiedot olisi 
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sisällytettävä valmisteyhteenvetoon.

Tarkistus 7
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 9 artiklan 4 kohdan a 
alakohta seuraavasti:
"a) ehdotus direktiivin 2001/83/EY 
11 artiklassa tarkoitetuksi 
valmisteyhteenvedoksi, jossa on 
lueteltava muut käytettävissä olevat 
hoitovaihtoehdot ja ilmoitettava, onko 
uudesta lääkkeestä etua hoidon kannalta, 
ja jossa on myös mainittava viraston 
tieteellisten komiteoiden äänestystulokset, 
etenkin lääkkeen hyväksymisen puolesta 
annettujen äänten määrä;"

Or. en

Perustelu

Luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot antavat kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Jotkut valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet sisältävät jo tällaisia 
vertailutietoja, mutta käytäntö olisi laajennettava koskemaan kaikkia lääkkeitä. Viraston 
tieteellisten komiteoiden äänestystuloksista tiedottaminen kuuluu parhaisiin käytäntöihin 
avoimuuden kannalta. Tulokset tarjoavat erittäin arvokasta tietoa terveydenhoidon 
ammattilaisille ja antavat heille mahdollisuuden ymmärtää uuden lääkkeen hyväksymiseen 
liittyvää päätöksentekoprosessia.

Tarkistus 8
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
9 artikla – 4 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan 9 artiklan 4 kohdan 
e alakohta seuraavasti:
"e) arviointilausunto, johon on 
sisällytettävä liitteenä esittelijöiden 
valmistelema alustava lausunto 
lääkkeestä sekä myyntiluvan haltijan 
kommentit;"

Or. en

Perustelu

Viraston tieteellisten komiteoiden äänestystuloksia koskevat tiedot sekä esittelijöiden 
alustavan lausunnon ja myyntiluvan haltijan kommenttien sisällyttäminen arviointilausuntoon 
ovat parhaita käytäntöjä avoimuuden kannalta. Ne tarjoavat erittäin arvokasta tietoa 
terveydenhoidon ammattilaisille ja antavat heille mahdollisuuden ymmärtää uuden lääkkeen 
hyväksymiseen liittyvää päätöksentekoprosessia.

Tarkistus 9
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 b kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
9 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan 9 artiklan 4 kohdan 
e alakohta seuraavasti:
"e) arviointilausunto, johon on 
sisällytettävä liitteenä esittelijöiden 
valmistelema alustava lausunto 
lääkkeestä sekä myyntiluvan haltijan 
kommentit;"

Or. en

Perustelu

Luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot antavat kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Jotkut valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet sisältävät jo tällaisia 
vertailutietoja, mutta käytäntö olisi laajennettava koskemaan kaikkia lääkkeitä. Esittelijöiden 
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alustavan lausunnon ja myyntiluvan haltijoiden kommenttien sisällyttäminen 
arviointilausuntoon ovat parhaita käytäntöjä avoimuuden kannalta. Ne tarjoavat erittäin 
arvokasta tietoa terveydenhoidon ammattilaisille ja antavat heille mahdollisuuden ymmärtää 
uuden lääkkeen hyväksymiseen liittyvää päätöksentekoprosessia.

Tarkistus 10
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 c kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
9 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) Lisätään 9 artiklan 4 kohtaan uusi 
alakohta seuraavasti:
"e a) jäljempänä 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun arviointilausunnon julkinen 
tiivistelmä."

Or. en

Tarkistus 11
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 c kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
9 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) Lisätään 9 artiklan 4 kohtaan uusi 
alakohta seuraavasti:
e a) jäljempänä 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun arviointilausunnon julkinen 
tiivistelmä.

Or. en

Perustelu

Luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot antavat kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Jotkut valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet sisältävät tällaisia 
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vertailutietoja, mutta käytäntö olisi laajennettava koskemaan kaikkia lääkkeitä. Euroopan 
lääkeviraston tieteellisten komiteoiden äänestystuloksia koskevat tiedot sekä esittelijöiden 
alustavan lausunnon ja myyntiluvan haltijan kommenttien sisällyttäminen arviointilausuntoon 
ovat parhaita käytäntöjä avoimuuden kannalta. Ne tarjoavat erittäin arvokasta tietoa 
terveydenhoidon ammattilaisille ja antavat heille mahdollisuuden ymmärtää uuden lääkkeen 
hyväksymiseen liittyvää päätöksentekoprosessia.

Tarkistus 12
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 d kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 d) Korvataan 10 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
"6. Viraston on huolehdittava 9 artiklan 
4 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b, c, 
d, e ja e a alakohdassa mainittujen 
asiakirjojen jakelusta ja julkistamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus uusia lääkkeitä koskevien tieteellisten tietojen 
julkisen saatavuuden parantamista koskevan 13 artiklan 3 kohdan kanssa.

Tarkistus 13
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 e) Korvataan 13 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Eurooppalaiseen julkiseen 
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arviointilausuntoon (EPAR) on 
sisällyttävä yhteenveto, joka on 
kirjoitettu yleisölle ymmärrettävällä 
tavalla. Yhteenvetoon on [...] sisällyttävä 
lääkkeen käyttöä koskevia ehtoja 
käsittelevä osuus sekä osuus, jossa 
luetellaan muut käytettävissä olevat 
hoitovaihtoehdot ja ilmoitetaan, onko 
uudesta lääkkeestä etua hoidon 
kannalta."

Or. en

Perustelu

Luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot antavat kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Jotkut valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet sisältävät tällaisia 
vertailutietoja, mutta käytäntö olisi laajennettava koskemaan kaikkia lääkkeitä. Esimerkiksi 
osiossa "Miksi tämä tuote on hyväksytty?" olisi lueteltava muut käytettävissä olevat 
hoitovaihtoehdot, jos niitä on, ja tuoko uusi lääke "terapeuttista lisäarvoa" tehokkuuden, 
turvallisuuden tai mukavuuden kannalta.

Tarkistus 14
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 e) Korvataan 13 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Eurooppalaiseen julkiseen 
arviointilausuntoon (EPAR) on 
sisällyttävä yhteenveto, joka on 
kirjoitettu yleisölle ymmärrettävällä 
tavalla. Yhteenvetoon on [...] sisällyttävä 
lääkkeen käyttöä koskevia ehtoja 
käsittelevä osuus sekä osuus, jossa 
luetellaan muut käytettävissä olevat 
hoitovaihtoehdot ja ilmoitetaan, onko 
uudesta lääkkeestä etua hoidon 
kannalta."
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Or. en

Perustelu

Luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot antavat kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Jotkut valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet sisältävät tällaisia 
vertailutietoja, mutta käytäntö olisi yleistettävä koskemaan kaikkia lääkkeitä. Esimerkiksi 
osiossa "Miksi tämä tuote on hyväksytty?" olisi lueteltava muut käytettävissä olevat 
hoitovaihtoehdot, jos niitä on, ja tuoko uusi lääke "terapeuttista lisäarvoa" tehokkuuden, 
turvallisuuden tai mukavuuden kannalta.

Tarkistus 15
Jiří Maštálka

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

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 60 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 120 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 120 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista. Myyntiluvan haltija on 
kaikissa tapauksissa täysin vastuussa 
annetuista tiedoista.

Or. en

Perustelu

On olennaista jatkaa tietojen arviointiaikaa, jotta tyydytetään viraston organisaatiota 
koskevat tarpeet ja varmistetaan, että yritykset ovat täysin vastuussa tiedoista, joita ne 
antavat suurelle yleisölle.
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Tarkistus 16
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 60 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 120 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 120 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

Myyntiluvan haltija on kaikissa 
tapauksissa täysin vastuussa annetuista 
tiedoista.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan lääkeviraston odotetaan arvioivan hakemuksen 2,5 päivässä, 60 päivän 
määräaika hiljaiselle hyväksynnälle on liian lyhyt. Muuten teollisuutta kannustettaisiin 
antamaan enemmän ilmoituksia kuin virasto pystyy käsittelemään, jotta se saisi hiljaisen 
hyväksynnän de facto. Olisi todettava yksiselitteisesti, että yritykset ovat täysin vastuussa 
tiedoista, joita ne antavat suurelle yleisölle, vaikka virasto ei esitä vastalausetta.

Tarkistus 17
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta 
Asetus (EY) N:o 726/2004
20 b artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos virasto pyytää tekemään 
muutoksia myyntiluvan haltijan 
toimittamaan asiakirjaan ja jos viimeksi 
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mainittu toimittaa uuden parannetun 
ehdotuksen 30 työpäivän kuluessa, 
myyntiluvan haltijalla olisi oltava 
mahdollisuus saada asiansa käsiteltyä 
nopeutetulla menettelyllä. Viraston on 
annettava vastauksensa uuteen 
ehdotukseen 60 työpäivän kuluessa.
Virasto perii myyntiluvan haltijalta uuden 
maksun kyseisestä arviosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan prosessin entistä parempi tehokkuus vähentämällä 
arviointiaikaa 60 päivään 120 päivän asemasta, jos myyntiluvan haltija korjaa aikaisemmin 
toimittamansa asiakirjan 30 päivän kuluessa.

Tarkistus 18
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos viraston on esitettävä 
kommentteja tai vastalauseita 
myyntiluvan haltijan toimittamiin 
asiakirjoihin, virasto perii myyntiluvan 
haltijalta 4 kohdassa tarkoitetun 
kaksinkertaisen maksun.

Or. en

Perustelu

Jos viraston on esitettävä vastalauseita lupaa varten toimitettuihin tiedonantoihin, tämä vie 
viraston henkilöstöltä entistä enemmän aikaa. Tämä merkitsee sitä, että taakka on resurssien 
kannalta suurempi kuin silloin, kun asiakirja hyväksytään yksinkertaisesti ilman muutoksia.
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Tarkistus 19
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 57 artiklan 1 kohdan 
d alakohta seuraavasti:
"d) varmistaa Euroopan unionissa
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
haittavaikutuksia koskevien tietojen 
saatavuus tietokannan avulla; 
tietokannan on oltava jatkuvasti 
käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa, 
terveydenhuollon ammattihenkilöillä, 
myyntiluvan haltijoilla ja väestöllä [...] 
siten, että tietosuoja taataan;"

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa mainittuun Eudravigilance-tietokantaan sisältyvät tiedot potilaiden 
kokemista haitallisista vaikutuksista ovat yleisen edun kannalta tärkeitä. 
Terveysviranomaisten, myyntilupien haltijoiden ja myös riippumattomien tutkijoiden, 
terveysalan ammattilaisten sekä potilaiden ja kuluttajien asiantuntijaorganisaatioiden on 
analysoitava niitä haitallisten vaikutusten ja lääkkeistä aiheutuvien tulevien haittojen 
uusiutumisen estämiseksi.

Tarkistus 20
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 57 artiklan 1 kohtaan uusi 
alakohta seuraavasti:
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"u a) edistää olemassa olevia 
riippumattomia ja luotettavia 
terveystietolähteitä."

Or. en

Perustelu

On olemassa useita lähteitä, joista saa riippumatonta ja näyttöön pohjautuvaa tietoa 
Euroopan unionissa käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista. Näiden resurssien puitteissa 
otetaan huomioon kulttuuriset erityispiirteet ja väestöön liittyvät asiayhteydet, terveyteen 
vaikuttavat tekijät mukaan luettuina. Niitä kehittävät terveysviranomaiset, lääkevirastot, 
terveydenhoidon arviointielimet, kuluttajajärjestöt ja riippumattomat potilaiden järjestöt. 
Näitä tietolähteitä olisi edistettävä aktiivisesti suuren yleisön keskuudessa.

Tarkistus 21
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 57 artiklan 1 kohtaan uusi 
alakohta seuraavasti:
“u a) edistää olemassa olevia 
riippumattomia ja luotettavia 
terveystietolähteitä."

Or. en

Perustelu

On olemassa useita lähteitä, joista saa riippumatonta ja näyttöön pohjautuvaa tietoa 
Euroopan unionissa käytettävissä olevista hoitovaihtoehdoista. Näiden resurssien puitteissa 
otetaan huomioon kulttuuriset erityispiirteet ja väestöön liittyvät asiayhteydet, terveyteen 
vaikuttavat tekijät mukaan luettuina. Niitä kehittävät terveysviranomaiset, lääkevirastot, 
terveydenhoidon arviointielimet, kuluttajajärjestöt ja riippumattomat potilaiden järjestöt. 
Näitä tietolähteitä olisi edistettävä aktiivisesti suuren yleisön keskuudessa.
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Tarkistus 22
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 57 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Edellä 1 kohdan l alakohdassa 
tarkoitetussa tietokannassa tulee olla 
uusimpana versiona
– valmisteyhteenveto
– potilaalle tai käyttäjälle tarkoitettu 
pakkausseloste 
– myyntipäällysmerkintöihin sisältyvät 
tiedot, joissa on aina eriteltävä vähintään 
kansainvälinen yleisnimi
– vedokset ensi- ja toissijaisesta 
pakkauksesta sekä kaikista muista 
pakkaukseen sisältyvistä laitteista
– jäljempänä 14 artiklan 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettujen erityisvelvoitteiden nojalla 
myönnettyjen lupien ehdot yhdessä niiden 
noudattamista koskevan määräajan 
kanssa sekä tarvittaessa linkki 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisten 
tutkimusten tuloksiin tai 
riskinhallintasuunnitelmiin, kun ne on 
saatu valmiiksi
– Euroopan julkiset arviointikertomukset, 
mukaan luettuina niiden yhteenvedot, 
jotka on kirjoitettu yleisön kannalta 
käyttäjäystävällisellä kielellä 13 artiklan 
3 kohdan mukaisesti
– turvallisuuskysymyksiin liittyvien 
Euroopan julkisten arviointikertomusten 
ajan tasalle saatettujen toisintojen 
(muunnelmat tai "myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen toteutetut 
toimenpiteet") osalta ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
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komitean (CHMP) täydelliset kertomukset
– julkiset arviointikertomukset ja 
tarvittaessa niiden yhteenvedot yleisön 
kannalta käyttäjäystävällisellä kielellä 
kirjoitettuina
– säännölliset turvallisuuskatsaukset, 
arviointikertomukset ja tarvittaessa niiden 
yhteenvedot yleisön kannalta 
käyttäjäystävällisellä kielellä 
kirjoitettuina.
Siihen on sisällytettävä myös myyntiluvan 
myöntämispäivämäärä ja 
myöntämismenettely (keskitetty, 
hajautettu tai keskinäinen 
tunnustaminen).
Tietokantaa kehitetään asteittain siten, 
että etusijalla ovat tämän asetuksen 
nojalla myyntiluvan saaneet lääkkeet 
sekä direktiivin 2001/83/EY III osaston 
4 luvun ja direktiivin 2001/82/EY 
III osaston 4 luvun nojalla myyntiluvan 
saaneet lääkkeet. Tietokantaan lisätään 
tämän jälkeen tiedot kaikista Euroopan 
unionissa markkinoille saatetuista 
lääkkeistä. Tähän tavoitteeseen päästään 
*.
Tietokantaa on tehtävä aktiivisesti 
tunnetuksi Euroopan kansalaisten 
keskuudessa. Tämän vuoksi myyntiluvan 
haltijan jokaisella verkkosivulla, jossa 
viitataan reseptilääkkeeseen, on oltava 
selvästi näkyvä linkki vastaavalle 
Eurdapharm-tietokannan verkkosivulle.
Tietokantaan sisällytetään tarvittaessa 
myös viittaukset suoritettavia ja 
keskeytettyä tai jo loppuun saatettuja
kliinisiä tutkimuksia koskeviin tietoihin, 
jotka sisältyvät direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitettuun kliinisiä 
tutkimuksia koskevaan tietokantaan 
(jäljempänä "EudraCT-tietokanta")."
* EUVL: Viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Eudrapharm-tietokannasta olisi tultava ensisijainen varmennettujen tietojen lähde yleisölle, 
jotta voitaisiin poistaa lakisääteisten tietojen käyttömahdollisuutta koskeva epäsymmetria 
EU:ssa. Linkki myyntiluvan haltijan verkkosivuilta Eudrapharm-tietokantaan varmistaisi sen, 
että käyttäjillä on suora ja helppo pääsy muun kuin kaupallisen lähteen antamiin, 
reseptilääkkeitä koskeviin varmennettuihin tietoihin. Linkit EudraCT-tietokantaan 
helpottaisivat tutkimustulosten saatavuutta. Ne ovat olennaisia näyttöön perustuvan tiedon 
kehittämisen ja ymmärtämisen kannalta.

Tarkistus 23
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 c kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisätään 57 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. EudaCT-tietokannassa on oltava 
julkisesti saatavilla
– tutkimuspöytäkirjat ja 
tutkimuspöytäkirjojen myöhemmät 
muunnelmat
– potilaille jaettavan tietoisen 
suostumuksen mallilomake
– todistus siitä, että Euroopan unionin 
ulkopuolella suoritetut kliiniset kokeet 
vastaavat 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun direktiivin 2001/20/EY eettisiä 
vaatimuksia
– tutkimuksen valmistumista koskevat 
määräajat
– yksityiskohtaiset tutkimustulokset, jotka 
julkaistaan viimeistään vuoden kuluttua 
tutkimuksen päättymisestä."

Or. en
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Perustelu

Tutkimustulokset ovat olennaisia näyttöön perustuvan tiedon kehittämisen ja ymmärtämisen 
kannalta. Potilaat hyväksyvät kliinisiin kokeisiin osallistumisen myös siksi, että se auttaa 
edistämään tiedettä ja viime kädessä suurta yleisöä. Tutkimustulokset olisi siksi annettava 
riippumattomien tieteenharjoittajien käyttöön. Kaikkiin Euroopan lääkevirastolle 
toimitettuihin tietoihin olisi myönnettävä pääsy.

Tarkistus 24
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Lisätään 57 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 b. Kaikki Euroopassa toimivan 
myyntiluvan haltijan tai omissa nimissään 
toimivan kolmannen osapuolen tekemät 
kliiniset kokeet on rekisteröitävä 
EudraCT-tietokantaan huolimatta siitä, 
tehdäänkö kliiniset kokeet Euroopassa vai 
kolmansissa maissa." 

Or. en

Perustelu

Koska entistä enemmän kliinisiä kokeita tehdään Euroopan ulkopuolella, kaikki Eurooppaan 
sijoittautuneiden lääkeyritysten tekemät kokeet sekä kolmannen osapuolen (sopimussuhteiset 
tutkimusorganisaatiot) omissa nimissään tekemät kokeet olisi rekisteröitävä EudraCT-
tietokantaan.

Tarkistus 25
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 e kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
59 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(2 e) Korvataan 59 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jollei tässä asetuksessa ja 
direktiivissä 2001/83/EY ja direktiivissä 
2001/82/EY toisin säädetä, viraston ja 
kyseisen kansallisen elimen on tehtävä 
yhteistyötä joko ristiriidan 
ratkaisemiseksi tai ristiriitaisten 
kantojen tieteellisiä näkökohtia 
asianmukaisesti selventävän yhteisen 
asiakirjan laatimiseksi, jos havaitaan 
olennaisesti ristiriitaisia tieteellisiä 
kantoja, jotka on esittänyt jäsenvaltion 
elin. Kyseinen asiakirja julkaistaan ja 
annetaan käytettäväksi heti sen 
hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään saattamaan tieteellinen tieto käytettäväksi ja edistämään 
päätöksentekoprosessin avoimuutta.

Tarkistus 26
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(2 f) Korvataan 62 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
virastolle niiden kansallisten 
asiantuntijoiden nimet, joilla on 
todennetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean, kasviperäisiä 
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lääkkeitä käsittelevän komitean tai 
eläinlääkekomitean työryhmiin tai 
tieteellisiin neuvoa-antaviin ryhmiin, ja 
ilmoitettava näiden pätevyys ja 
asiantuntija-ala sekä annettava 
etunäkökohtia koskeva ilmoitus.

Or. en

Perustelu

Etunäkökohtia koskeva ilmoitus olisi annettava jo nimitettäessä.

Tarkistus 27
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 g kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
62 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 g) Lisätään 62 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Myyntiluvan haltijoiden on 
toimitettava virastolle ja kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle kattava 
luettelo yli 10 euron suuruisista maksuista 
tai sponsorituista, jotka on suoritettu 
potilasjärjestölle, kuluttajajärjestölle, 
terveydenhoidon ammattilaisten 
järjestölle, tiedeseuralle, yksittäiselle 
terveydenhoidon ammattilaiselle, 
poliittiselle puolueelle ja 
mielipidejohtajalle. Luettelo on 
julkaistava."

Or. en

Perustelu

Maksujen ja sponsoritukien julkistaminen mahdollistaisi sen, että potilaat ja kuluttajat voivat 
tarkistaa, onko terveydenhoidon ammattilaisella, jota he haluavat konsultoida, tai järjestöllä, 
johon he haluavat liittyä, kytköksiä lääketeollisuuteen. Tämä on arvokasta tietoa, joka auttaa 
arvioimaan annettavia tietoja ja ottamaan asiayhteyden huomioon. Ranskassa ja 
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Yhdistyneessä kuningaskunnassa yritysten on vuosittain ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle maksut, jotka he ovat suorittaneet potilasjärjestöille.

Tarkistus 28
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(2 h) Korvataan 63 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
Hallintoneuvoston jäsenillä, komiteoiden 
jäsenillä, esittelijöillä ja asiantuntijoilla 
ei saa olla lääketeollisuuteen 
taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, 
jotka voisivat asettaa heidän 
puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. He 
sitoutuvat palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti ja antamaan 
vuosittain ilmoituksen taloudellisista 
sidonnaisuuksistaan. Kaikki tähän 
teollisuuteen liittyvät epäsuorat 
sidonnaisuudet on ilmoitettava viraston 
verkkosivuillaan pitämään, julkiseen 
rekisteriin.

Or. en

Perustelu

Nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden tutustua etunäkökohtia koskeviin ilmoituksiin 
ainoastaan viraston toimistoissa. Ei voida hyväksyä, että on matkustettava Lontooseen 
tarkistamaan etunäkökohtia koskevia ilmoituksia. Ne olisi julkistettava verkkosivuilla.

Tarkistus 29
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 i kohta (uusi) 
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Asetus (EY) N:o 726/2004
63 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 i) Lisätään 63 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Virasto antaa julkisesti käytettäväksi
– komiteoidensa ja työryhmiensä 
kokousten yksityiskohtaiset esityslistat 
viimeistään päivää ennen kokousten 
pitämistä
– kyseisten kokousten pöytäkirjat, 
mukaan luettuna luettelo kaikista 
kokoukseen osallistuneista 
asiantuntijoista ja asiantuntijoista, joiden 
ei ole sallittu eturistiriidan vuoksi 
osallistua kokoukseen, sekä kuvauksen 
tehdyistä päätöksistä, yksityiskohdat 
äänestyksistä ja äänestysselityksistä, 
vähemmistöön jääneet mielipiteet mukaan 
luettuina."

Or. en

Perustelu

On varmistettava lääkkeitä koskevan päätöksentekoprosessin täydellinen avoimuus ja 
tieteellisen tiedon julkinen käyttömahdollisuus.

Tarkistus 30
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

(2 j) Lisätään 63 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 b. Viraston komiteoiden kokoukset 
ovat julkisia. Kokouksista on ilmoitettava 
Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla. 
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Ilmoitukseen on sisällytettävä tieto siitä, 
miten yleisö voi osallistua. Tausta-
asiakirjojen saanti on taattava kaikille 
kokoukseen osallistuville."

Or. en

Perustelu

Euroopan lääkeviraston neuvoa-antavan komitean olisi kokoonnuttava julkisesti FDA:n 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan komitean kokousten tavoin siten, että mahdollistetaan 
aineiston avoin käyttömahdollisuus ja pääsy kokoukseen. Tällä lisätään 
päätöksentekoprosessin avoimuutta ja edistetään yleisön mahdollisuutta käyttää tieteellistä 
tietoa.

Tarkistus 31
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 k kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 726/2004
80 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 k) Lisätään 80 artiklaan kohta 
seuraavasti:
Liikesalaisuus voidaan säilyttää 
ainoastaan siinä tapauksessa, että hakija 
on selkeästi osoittanut, että tiedon 
julkistaminen aiheuttaisi huomattavaa 
haittaa myyntiluvan haltijan kaupallisille 
eduille. Liikesalaisuutta ei voida soveltaa 
koko asiakirjaan tai tiettyihin 
asiakirjatyyppeihin, vaan se on 
rajoitettava tiettyjen tiedon osien 
poistamiseen edellyttäen, että tiedon 
julkistamiselle ei ole olemassa pakottavia 
yleisen edun mukaisia syitä."

Or. en


