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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
lääketurvatoiminnan osalta
(KOM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0665),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0514/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle: 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
sekä 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun 22 päivänä 
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huhtikuuta 2009 antaman lausunnon¹,
_____________
¹EYVL C 229, 23.9.2009, s. 19.

Or. en

Tarkistus 2

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. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista 
tällaisten, mustalla kolmiolla ja 
vastaavalla valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen sisällytetyllä 
maininnalla varustettujen 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

Tehostetusti seurattavien lääkkeiden erityisvaroitukset auttavat sekä terveydenhoitoalan 
ammattihenkilöstöä että potilaita havaitsemaan tehostetusti seurattavat lääkkeet ja lisäisivät 
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heidän valppauttaan ilmoittaa mahdollisesti ilmaantuvista kielteisistä reaktioista. 

Mustan kolmion merkki on jo käytössä tehostetusti seurattavien uusien lääkkeiden tunnuksena 
kaikkialla EU:ssa (keskitetyn lupamenettelyn piirissä olevista lääkkeistä). 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta lääketurvatoimintaan liittyvässä 
päätöksenteossa käytettäisiin samaa 
tieteellisen asiantuntemuksen tasoa sekä 
yhteisön tasolla että jäsenvaltioissa, 
koordinointiryhmän pitäisi tehtäviään 
suorittaessaan hyödyntää viraston 
yhteydessä toimivan lääketurvatoiminnan 
riskinarviontikomitean antamaa 
suositusta.

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitean toimivaltuuksia koordinointiryhmään suhteen 
pitäisi lisätä. Koordinointiryhmä ei ole lääketurvatoiminnan erikoisyksikkö, vaan sen 
tehtävänä on punnita riskejä ja hyötyjä kokonaisuudessaan. Roolien päällekkäisyyden 
välttämiseksi riskinarviointikomitean pitäisi olla ainoa lääketurvatoiminnasta ja 
riskinarvioinnista vastaava elin.

Tarkistus 4

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 

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus on sekava, ja siinä ehdotetaan, että lääketurvajärjestelmän avulla pitäisi 
kerätä tietoja lääkityspoikkeamista yleensä.  Lääkityspoikkeamista ilmoittamisen suhteen 
tarvitaan selkeyttä: ainoastaan sellaisista lääkityspoikkeamista ilmoitetaan, joiden epäillään 
johtaneen epäiltyihin haittavaikutuksiin. 

Tarkistus 5

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 
samanaikaisesti ilmoitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille myyntiluvan 
haltijoiden toimittamista ilmoituksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi ilmoitettava sähköisesti, kun myyntiluvan haltijat ilmoittavat 
Eudravigilance-tietokantaan niiden alueella tapahtuvista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista. Tämä olisi ylimääräinen varotoimi, jolla varmistetaan, että toimivaltaiset 
viranomaiset havaitsevat tämän tiedon eivätkä jätä sitä huomiotta.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

Lääketurvatoimintaan liittyvien säännösten 
panemiseksi täytäntöön jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että myyntiluvan 
haltijoihin, jotka eivät täytä 
lääketurvatoimintaan liittyviä 
velvoitteitaan, kohdistetaan tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

Lääketurvatoimintaan liittyvien säännösten 
panemiseksi täytäntöön jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että myyntiluvan 
haltijoihin, jotka eivät täytä 
lääketurvatoimintaan liittyviä 
velvoitteitaan, kohdistetaan tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 
Jos myyntilupaan sisältyviä ehtoja ei ole 
täytetty annettuun määräaikaan 
mennessä, toimivaltaisella kansallisella 
viranomaisella olisi oltava oikeus 
tarkastella myyntilupaa uudelleen.

Or. en

Perustelu

Kokemukset osoittavat, että monissa tapauksissa yritykset eivät tehneet niiltä vaadittuja 
myyntiluvan saamisen jälkeisiä turvallisuustutkimuksia. Erittäin tuottoisien lääkkeiden 
tapauksessa sakot eivät aina toimi pelotteena, joten lainsäädännössä olisi tehtävä selväksi, 
että jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus keskeyttää myyntiluvan voimassaolo tai peruuttaa 
se kokonaan. 

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta direktiivin 95/46/EY tai 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
direktiivin asetuksen 45/2001/EY 
soveltamista.. Kansanterveyden 
turvaaminen on merkittävää yleisen edun 
kannalta, minkä avulla voidaan perustella 
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tunnistettavien terveystietojen käsittely, 
mutta vain tarvittaessa ja jos osapuolet 
arvioivat kyseisten tietojen käsittelemisen 
välttämättömyyden 
lääketurvatoimintaprosessin jokaisessa 
vaiheessa. 

Or. en

Perustelu

Ehdotus kattaa erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, joiden pitäisi olla täysin suojeltuja. 
Eurovigilance-järjestelmässä pitäisi kuitenkin olla mahdollista käsitellä henkilötietoja  EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. 

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään kohta seuraavasti:
28 e. "Liikesalaisuuden piiriin kuuluvilla 
tiedoilla": asiakirjoja tai tietoja, joiden 
julkaisemisesta aiheutuisi huomattavaa 
haittaa myyntiluvan haltijan 
liiketoiminnalle, paitsi siinä tapauksessa, 
että haitasta huolimatta yleinen etu 
edellyttää niiden julkaisemista.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että omistusoikeuden suojaamien tietojen avoimuutta ja 
liikesalaisuuden piiriin kuulumista punnitaan paremmin. Tämän saavuttamiseksi 
lainsäädännössä olisi selkeästi määriteltävä "liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot". 
Erityinen määritelmä, jossa otetaan huomioon lääkealan erityispiirteet ja jossa näkyvät 
kansanterveydelliset näkökohdat antaisi osviittaa siitä, millaista tietoa saa julkaista ja 
millaista tietoa laillisesti salata.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

"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 mustan kolmiomerkin 
jäljessä esitettävä seuraava maininta: 
"Tämä lääke on tehostetussa valvonnassa. 
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>."

Or. en

Perustelu

Terveydenhoitoalan ammattihenkilöstö tuntee jo mustan kolmiomerkin, joka on jo käytössä 
tehostetusti seurattavien uusien lääkkeiden tunnuksena kaikkialla EU:ssa (keskitetyn 
lupamenettelyn piirissä olevista lääkkeistä). 

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle."

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei ole täytetty annettuun 
määräaikaan mennessä, toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava oikeus 
tarkastella myyntilupaa uudelleen."
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Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 18 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – b 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 ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on merkittävä 
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>."."

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

Or. en

Perustelu

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, a variety of contact details should be 
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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 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – f alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) Kun on kyse lääkkeestä, joka ei 
sisälly asetukseen (EY) N:o 726/2004 
sisältyvässä 23 artiklassa tarkoitettuun 
luetteloon, olisi lisäksi esitettävä seuraava 
maininta: "epäillyistä haittavaikutuksista 
on ilmoitettava omalle lääkärille, 
apteekkiin tai <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi, www-osoite ja 
postiosoite ja/tai puhelinnumero>";

Or. en

Perustelu

Vaikka lääke ei olisikaan tehostetussa valvonnassa, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
yhteystiedot olisi silti annettava. Nykyisessä muodossaan pakkausselosteessa ilmoitetaan 
ainoastaan myyntiluvan haltijan nimi ja osoite, jäsenvaltioissa olevien edustajien nimet sekä 
valmistajan nimi ja osoite.  Jos jäsenvaltiot haluavat kannustaa raportointia toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille (ks. tarkistus 14), viranomaisten yhteystiedot on annettava. 
Potilaiden on myös oltava tietoisia siitä, että he voivat ilmoittaa asiasta terveydenhoitoalan 
ammattihenkilöstölle.

Tarkistus 13

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

2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa 
tarkoitetun lääketurvajärjestelmän avulla 
arvioitava kaikki tiedot tieteellisesti, 
harkittava vaihtoehtoja riskien 
minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi ja 
ryhdyttävä tarvittaessa sääntelytoimiin. 
Viraston suorittaman koordinoinnin 
mukaisesti niiden on varmistettava
lääketurvajärjestelmänsä riippumattomat, 
säännölliset tarkastukset 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. en

Perustelu

Lääkkeen haittavaikutuksia koskevat jäsenvaltioiden ilmoitukset Eudravigilance-tietokantaan 
ovat kymmenen kertaa todennäköisemmin myöhässä kuin yritysten ilmoitukset. Tällä hetkellä 
noin puolet haittavaikutuksia koskevista jäsenvaltioiden ilmoituksista ei saavu perille 
15 päivän määräajan puitteissa. Nämä viivytykset ovat kansanterveydellinen riski, ja 
riippumattomat tarkastukset ovat ongelman ratkaisemisessa todennäköisesti tehokkaampia 
kuin sisäiset tarkastukset.

Tarkistus 14

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

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; näitä toimia ovat muun 
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muassa ammattihenkilöstön koulutus ja 
potilaille suunnattu tiedotuskampanja;
1 a) helpotettava ilmoitusten saantia 
suoraan potilailta tarjoamalla myös muita 
kuin verkkoperustaisia raportoinnin 
muotoja;  

Or. en

Perustelu

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

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

Tarkistus 15

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

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 pitäisi tapahtua 
nimettömänä, ketään syyttämättä ja 
asianajajan vaitiolovelvollisuutta 
noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Koimissio ehdottaa haittavaikutuksille uutta määritelmää, johon kuuluisi ensi kertaa 
lääkityspoikkeamista aiheutuvat haittavaikutukset. Potilasturvallisuuden alalla 
työskentelevien henkilöiden antaman näytön mukaan syyllistämätön toimintakulttuuri on 
tärkeä tekijä raportointiin kannustettaessa. Terveydenhoitoalan ammattihenkilöstöä ei pitäisi 
estää haittavaikutuksia koskevien ilmoitusten tekemistä oikeudenkäyntien pelossa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 3 kohta – 1 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, 
15 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta 
tai, jos ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa. Olisi otettava käyttöön 
järjestelmä, jossa asianosaisille 
jäsenvaltioille ilmoitettaisiin 
samanaikaisesti näistä jätetyistä 
ilmoituksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi ilmoitettava sähköisesti, kun myyntiluvan haltijat ilmoittavat 
Eudravigilance-tietokantaan niiden alueella tapahtuvista epäillyistä vakavista 
haittavaikutuksista. Tämä olisi ylimääräinen varotoimi, jolla varmistetaan, että toimivaltaiset 
viranomaiset havaitsevat tämän tiedon eivätkä jätä sitä huomiotta.
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Tarkistus 17

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

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.

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. en

Perustelu

Muutoksella muutetaan artiklan tekstiä yhdenmukaiseksi tarkistuksen 11, 12 ja 14 kanssa. 
Potilailla on oltava mahdollisuus ilmoituksen tekemiseen sähköisesti, mutta muiden muotojen 
tarjoamista ei pitäisi estää. Jäsenvaltion velvollisuutena on jättää raportti sähköisessä 
muodossa, joka on yhteensopiva Eudravigilance-järjestelmän kanssa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 
myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointilausunnon sellaisenaan tai 
muutoksin ottaen huomioon kyseisen 
kohdan mukaisesti mahdollisesti esitetyt 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 
myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea hyväksyy 
arviointilausunnon sellaisenaan tai 
muutoksin ottaen huomioon kyseisen 
kohdan mukaisesti mahdollisesti esitetyt 
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huomautukset. huomautukset.

Se muotoilee suosituksen 
koordinointiryhmälle arviointiraportin 
perusteella. 
Sana “neuvoa-antava" olisi poistettava 
lääketurvatoiminnan 
riskienarviointikomitean nimestä, jotta 
nimi paremmin kuvaisi komitean 
toimivaltuuksia. 
Jos tarkistus hyväksytään, nimi vaihdetaan 
kaikkialla tekstissä.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 3. Lääketurvatoiminnan riskienarviointikomitean toimivaltuuksia olisi lisättävä 
koordinointiryhmään nähden. Koordinointiryhmä ei ole lääketurvatoiminnan erityiselin, vaan 
sen tehtävänä on verrata kokonaisriskejä hyötyihin. Lääketurvatoiminnan 
riskienarviointikomitean pitäisi päällekkäisten roolien välttämiseksi olla ainoa elin, joka on 
vastuussa lääketurvatoiminnasta ja riskienarvioinnista.

Tarkistus 19

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 sekä 
lausunnon täytäntöönpanoa koskeva 

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 
riskinarviointikomitean suosituksen
vastaanottamisesta annettava lausunto 
kyseisten myyntilupien voimassa 
pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta sekä 
lausunnon täytäntöönpanoa koskeva 
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aikataulu. aikataulu. 

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean mielipiteillä pitäisi olla 
enemmän painoarvoa koordinointiryhmässä ja lääkevalmistekomiteassa, jonka pitäisi voida 
kumota riskinarviointikomitean suositus, jos päätöstä perustellaan tieteellisillä ja 
kansanterveydellisillä syillä. 

Tarkistus 20

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 suosituksen
vastaanottamisesta annettava lausunto 
kyseisten myyntilupien voimassa 
pitämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta. 

Lääkevalmistekomitea antaa 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean suosituksesta 
poikkeavan lausunnon ainoastaan, jos 
sille on vahvat tieteelliset ja 
kansanterveydelliset perusteet. 
Lääkevalmistekomitean on esitettävä 
nämä perusteet perusteluissaan, jotka sen 
on liitettävä lausuntoonsa.
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Or. en

Perustelu

Katso 107g  artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

2 a jakso
Merkkien havaitseminen

107 h artikla 107 h artikla

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 2 jakson otsikko on “Säännölliset turvallisuuskatsaukset", vaikka 107h artikla ei 
käsitelläkään niitä. Artiklassa käsitellään sen sijaan menettelyä lääketurvatoiminnan kannalta 
keskeisestä Eudravigilance-tietokannasta saatavien merkkien havaitsemista ja arvioimista. 
Sekaannusten välttämiseksi artiklalla pitäisi olla oma asianmukaisesti nimetty jakso.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arviointia varten 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea voi järjestää 
julkisen kuulemisen.
Julkisista kuulemisista on ilmoitettava 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevää 
www-portaalia käyttäen. Ilmoituksen on 
sisällettävä tiedot siitä, miten myyntiluvan 
haltijat ja yleisö voivat osallistua 
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kuulemiseen. 
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 
saavansa esittää kyseiset tiedot 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitealle ei-julkisessa 
kuulemisessa.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitea saa ainoastaan järjestää 
julkisia kuulemisia yhteisömenettelyllä, joka käynnistyy, kun jäsenvaltio on jo keskeyttämässä 
tai muuttamassa myyntilupaa. Olisi järkevää, jos lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitea 
voisi turvautua julkisiin kuulemistilaisuuksiin voidakseen arvioida merkkejä, joita nousee 
esiin tavanomaisella menettelyllä, eli valvomalla epäiltyjä haittavaikutuksia koskevia 
yksittäisiä ilmoituksia, joita on jätetty Eudravigilance-tietokantaan.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön menettely Kiireellinen unionin menettely

Or. en

Perustelu

Jaksossa kuvataan menettelyä tietojen välitöntä jakamista ja koordinointia varten siinä 
tapauksessa, että yksi jäsenvaltio havaitsee vakavan turvallisuusuhan ja päättää (tai harkitsee 
päättävänsä) lopettavansa tai keskeyttävänsä sen voimassaolon. Ehdotettu nimike “Yhteisön 
menettely" ei heijasta menettelyn kiireellisyyttä ja aiheuttaa sekaannusta lääkkeiden 
keskitetyn ja hajautetun lupamenettelyn yhteydessä.
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Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea tekee arvioinnin 
alulle pannusta asiasta. Arviointia varten se 
voi järjestää julkisen kuulemisen. 

2. Lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea tekee arvioinnin 
alulle pannusta asiasta. Arviointia varten se 
voi järjestää julkisen kuulemisen 
direktiivin 107 h artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

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.
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.

Or. en

Perustelu

Menettely on jo määritelty aiemmassa artiklassa eikä sitä tarvitse toistaa.
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Tarkistus 25

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

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 
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.

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 toimittava 
107 g artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Periaatetta, jonka mukaan lääkevalmistekomitean ja koordinointiryhmän on perusteltava 
miksi niiden lausunto poikkeaa lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavan 
komitean suosituksesta, olisi sovellettava myös kiireellisellä yhteisön menettelyllä 
toteutettaviin arviointeihin.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

3. Kun menettelyn soveltamisalaan, 
sellaisena kuin se on määritettynä 
107 i artiklan 2 kohdan mukaisesti, kuuluu 
ainakin yksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 

3. Kun menettelyn soveltamisalaan, 
sellaisena kuin se on määritettynä 
107 i artiklan 2 kohdan mukaisesti, kuuluu 
ainakin yksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 
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mukaisesti myönnetty myyntilupa, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on 30 päivän kuluessa 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean antamasta 
suosituksesta tarkasteltava suositusta ja 
annettava lausunto kyseisten 
myyntilupien voimassa pitämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä, 
peruuttamisesta taikka uusimisesta 
kieltäytymisestä.

mukaisesti myönnetty myyntilupa, 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on toimittava 107 g artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Katso 107l  artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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PERUSTELUT

Lääkevalvonta on järjestelmä, jolla valvotaan lääkeaineiden turvallisuutta sen jälkeen, kun 
niille on myönnetty myyntilupa. Lääkevalvonnalla on suuri merkitys kansanterveyden 
kannalta. EU:ssa menehtyy haittavaikutuksien vuoksi vuosittain noin 197 000 ihmistä. 
Kliinisissä tutkimuksissa ei välttämättä havaita lääkeaineiden haittavaikutuksia, jos ne ovat 
harvinaisia tai ilmenevät vasta pitkäaikaisen käytön jälkeen tai yhteisvaikutuksessa muiden 
lääkeaineiden kanssa. Useimmat meistä muistanevat 1960-luvulla ilmenneet 
talidomiditapaukset ja Viox-lääkkeen aiheuttamat tuoreemmat tapaukset. Niinpä on selvää, 
että huumeidenkäytön jäljittämisjärjestelmät, haittavaikutuksista ilmoittaminen ja 
toimintamallien tunnistaminen (merkkien havaitseminen) ovat EU:n kansanterveyspolitiikan 
painopistealoja.

EU:n voimassa olevan lainsäädännön nojalla lääkeaineille voidaan myöntää myyntilupa 
kahdella tavalla: a) keskitetyllä menettelyllä, jossa lääkeyhtiö tekee hakemuksen Euroopan 
lääkevirasto EMEAlle tai b) vastavuoroisella tunnustamismenettelyllä, jossa uutta lääkeainetta 
arvioidaan jonkin valtion johdolla ja toimintaa koordinoidaan muiden jäsenvaltioiden kanssa 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti. Tietynlaisiin uusiin tuotteisiin on 
sovellettava keskitettyä järjestelmää, kuten esimerkiksi biotekniikan tuotteisiin sekä syöpä- ja 
HIV-lääkkeisiin ja hermoston rappeutumissairauksiin määrättäviin lääkkeisiin. Keskitettyä 
menettelyä säännellään EU:n asetuksessa 726/2004 ja hajautettua menettelyä 
direktiivissä 2001/83/EY. Komission ehdotus lääkevalvontaa koskevien sääntöjen 
saattamisesta ajan tasalle edellyttää näin ollen molempien lakien tarkistamista. Esittelijä on 
vastaavasti laatinut tarkistuksia sekä asetukseen että direktiiviin, mutta jäljempänä viitataan 
kumpaankin säädökseen niiden päällekkäisyyden vuoksi.

Lääkevalvontajärjestelmän toimivuuden kannalta on keskeistä, että terveydenhoidon 
ammattilaiset, yritykset ja potilaat ilmoittavat lääkeaineiden haittavaikutuksista ja että 
viranomaiset rekisteröivät ne, jotta voidaan havaita mahdollisiin ongelmiin viittaavat merkit. 
Niiden johdosta on sitten toteutettava toimia, kuten muutettava tapaa, jolla jotakin 
lääkeainetta määrätään, tiedotettava paremmin sen käyttötavoista tai, mikäli haittavaikutus on 
vakava, poistettava lääkeaine markkinoilta. Lääkevalvonta-alan yhteistyön vahvistamisesta 
EU:ssa seuraa, että ilmoitettujen haittavaikutuksien "pooli" on suurempi, minkä vuoksi 
harvinaisemmat toimintamallit voidaan tunnistaa nopeammin, vältytään päällekkäisen työn 
tekemiseltä samojen haittavaikutuksia parissa eri jäsenvaltioissa ja vaaralliset lääkeaineet 
voidaan tarvittaessa poistaa nopeasti markkinoilta. Merkit kerätään toimivaltaisille 
viranomaisille osoitetuista haittavaikutuksia koskevista oma-aloitteisista ilmoituksista, 
säännöllisistä turvallisuuskatsauksista, joita yhtiöiden on julkaistava, kun lääketuote on 
saatettu markkinoille, ja lääkealan tutkimuksista tehdyistä asiantuntijaselvityksistä. EU:n 
tämänhetkistä lääkevalvontajärjestelmää on kehitetty viime vuosina, jotta jäsenvaltioiden 
välistä toimintaa voidaan koordinoida paremmin. Käytössä on yhtenäinen 
Eudravigilance-tietokanta, johon kerätään tietoa, ja siihen liittyvistä asioista keskustellaan 
työryhmän kokouksissa. Voimassa olevan lainsäädännön aukkokohtien vuoksi lähestymistapa 
on kuitenkin jokseenkin tilapäinen ja epäjohdonmukainen.

Komissio ehdottaa näin ollen muutoksia, joilla lujitetaan EU:n lääkevalvontaa ja 
järkiperäistetään menettelyä. Esittelijä suhtautuu yleisesti myönteisesti komission 
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lähestymistapaan mutta on vahvistanut sen ehdotuksia joillakin aloilla ja katsoo seuraavien 
kohtien olevien tärkeimpiä.

1. EU:n lääkevalvontakomitean vahvistaminen:

Esittelijä katsoo, että komissio toimii oikein sen korvatessa nykyisen lääkevalvontatyöryhmän 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavalla komitealla (PRAAC). Useimmat 
asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että nykyinen työryhmäjärjestelmä toimii varsin 
tilapäiseltä pohjalta ja että siinä keskitytään ainoastaan sellaisiin lääkeaineisiin, jotka on 
hyväksytty keskitetyllä menettelyllä. Työryhmällä ei myöskään ole sellaista asemaa, jonka 
nojalla se voisi varmistaa, että koko järjestelmää valvova, ihmisille tarkoitettuja 
lääkevalmistekomitea (CHMP) toteuttaa toimia työryhmän havaintojen johdosta. Esittelijä 
katsoo kuitenkin, että PRAAC:n merkitystä voidaan vahvistaa entisestään siten, että sille 
annetaan valtuudet antaa CHMP:lle suosituksia toteutettavista toimista pelkkien neuvojen 
sijaan, ja siten, että PRAAC:n jäsenmäärää kasvatetaan yhteen edustajaan kustakin 
jäsenvaltiosta. PRAAC:n toiminnan avoimuuden edistämiseksi esittelijänne ehdottaa myös, 
että nimitetään kaksi lisäedustajaa, jotka edustavat potilaita ja terveydenhoitoalan 
ammattilaisia, kuten muissakin EMEAn komiteoissa.

2. Jäsenvaltioiden rooli järjestelmän kannalta:

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden keskeinen asema EU:n lääkevalvontajärjestelmässä olisi 
säilytettävä. Komission ehdotuksen mukaan kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
olisi edelleen toimittava haittavaikutuksien omaehtoisen ilmoittamisen selvitysyhteisönä, ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisten ja potilaiden olisi jatkossakin ilmoitettava 
haittavaikutuksista jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sen sijaan, että niistä 
ilmoitetaan suoraan EU:n haittavaikutuksia koskevaan Eudravgilance-tietokantaan. Esittelijä 
ymmärtää jäsenvaltioiden huolestumisen komission ehdotuksesta, jonka mukaan yritykset 
voivat antaa yhden ainoan ilmoituksen Eudravgilance-tietokantaan sen sijaan, että ilmoitus 
annetaan kullekin jäsenvaltiolle (katso 2 kohta). Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioille on 
tiedotettava välittömästi, kun jokin yritys ilmoittaa Eudravgilance-tietokantaan jonkin 
jäsenvaltion alueella havaitusta haittavaikutuksesta, ja ehdottaa, että samanaikaisesti on 
otettava käyttöön järjestelmä, jolla varoitetaan asianomaisia jäsenvaltioita.

3. Yrityksien rooli järjestelmän kannalta:

On ehdotettu useita yrityksiin kohdistuvia hyödyllisiä muutoksia. Esittelijä pitää erityisen 
myönteisinä ehdotuksia, joilla parannetaan haittavaikutuksia koskevien arvioiden 
seurantatoimia ja koordinoimista siten, että estetään päällekkäisten toimien toteuttaminen eri 
jäsenvaltioissa. Esittelijä kannattaa tästä syystä sitä, että yritykset antavat ilmoituksen suoraan 
Eudravigilance-tietokantaan (3 kohdan mukaisine takuineen) ja että kehitetään 
työnjakovälineitä seurantatoimien toteuttamiseksi PRAAC:n välityksellä koordinoitujen 
säännöllisten turvallisuuskatsauksien johdosta.
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4. Terveydenhoitoalan ammattilaisten rooli:

Esittelijä kannattaa toimia, joilla terveydenhoitoalan ammattilaisia kannustetaan ilmoittamaan 
oma-aloitteisesti haittavaikutuksista toimivaltaiselle viranomaiselle, ja haluaa vahvistaa 
heidän rooliaan tiedotustoimien yhteydessä ja kannustettaessa potilaita antamaan ilmoituksia.

5. Potilaiden rooli:

Potilaat ovat keskeisessä asemassa haittavaikutuksia koskevien merkkien havaitsemisen 
kannalta. Esittelijä tukee potilaiden tietoisuutta lisääviä ehdotuksia ja kannattaa voimakkaasti 
uusia määräyksiä, joiden mukaan potilaat voivat suoraan antaa ilmoituksia haittavaikutuksista. 
Hän katsoo myös, että ilmoitukset olisi osoitettava toimivaltaisille viranomaisille eikä 
yrityksille. Tällä hetkellä vain muutamissa jäsenvaltioissa hyväksytään suora ilmoituksien 
antaminen, mutta niissäkään järjestelmästä ei ole aiheutunut liiallista rasitusta toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Asiaan liittyvistä seikoista tietoisten potilaiden on myös saatava tietää, kun 
heille annetaan uusia lääkkeitä. Esittelijä tukee tästä syystä tarkoin seurattavia lääkeaineita 
(Intensively Monitored Products) koskevaa ehdotusta ja katsoo, että järjestelmän avulla olisi 
tiedotettava potilaille, joille määrätään uutta lääkettä, mutta myös kannustettava heitä 
antamaan ilmoituksia haittavaikutuksista. Hän on myös esittänyt tässä tarkoituksessa useita 
tarkistuksia pakkausselosteiden sisältämien tietojen parantamiseksi.

6. Pakkausseloste:

Jotkin sidosryhmät ovat tyytymättömiä Euroopan komission ehdotukseen niin sanotun mustan 
laatikon sisällyttämisestä pakkausselosteen keskeisiin tietoihin. Esittelijä suhtautuu 
ymmärtäväisesti tähän ja erityisesti siihen, että tietojen keskeisyys vaihtelee potilaasta toiseen. 
Hän katsoo kuitenkin, että nykyiset pakkausselosteet eivät ole potilaan kannalta tyydyttäviä ja 
että lääkeaineen ominaispiirteet on ilmoitettava selvemmin potilaille. Ongelmaa saattaisi olla 
parasta tarkastella pakkausselosteiden yleisen uudistuksen yhteydessä. Tästä syystä hän ei ole 
esittänyt tarkistuksia komission ehdotuksiin.

7. Haittavaikutuksien ilmoittaminen:

Uutta järjestelmää koskevassa esityksessä ehdotetaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja 
yritykset ilmoittavat kaikista (ei ainoastaan vakavista) haittavaikutuksista 
Eudravgilance-tietokantaan. Tämä tarkoittaa, että kaikkia haittavaikutuksia koskevat tiedot 
keskitetään ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan EU:ssa. Se voi olla kaikkia hyödyttävä 
arvokas tutkimusväline. Komission on kuitenkin varmistettava, että Eudravgilance-tietokanta 
suoriutuu tietomäärän äkillisestä kasvusta, ja otettava käyttöön järjestelmiä, jotta vakavimmat 
haittavaikutukset korostuvat selvästi. Mikäli kaikki haittavaikutukset merkitään 
Eudravgilance-tietokantaan, esittelijän mielestä on järkevää, ettei yrityksiä vaadita 
ilmoittamaan haittavaikutuksista kohta kohdalta säännöllisten turvallisuuskatsauksien 
yhteydessä. Sen sijaan, että yritykset esittävät pelkkiä käsittelemättömiä tietoja, niitä 
vaaditaan analysoimaan haittavaikutuksia ja laatimaan yhteenvetoja havainnoistaan. Tässä on 
järkeä, varsinkin kun esittelijä on havainnut, että toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottokyky on aiemmin usein ylittynyt niille toimitettujen säännöllisten
turvallisuuskatsauksien määrän vuoksi. Tästä syystä monet turvallisuuskatsaukset ovat jääneet 
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lukematta. Potilasturvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, miten nopeasti 
haittavaikutuksista ilmoitetaan Eudravgilance-tietokantaan. Esittelijä on huolestunut 
kuultuaan, että sen enempää yritykset kuin jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet tämänhetkistä 
vaatimusta, jonka mukaan haittavaikutuksista on ilmoitettava 15 päivän kuluessa. Jäsenvaltiot 
ovat kuitenkin selvästi pahimpia "alisuoriutujia": yrityksien ilmoituksista viisi prosenttia 
annettiin myöhässä, kun taas jäsenvaltioiden ilmoituksista 50 prosenttia myöhästyi. Esittelijä 
on tästä syystä sisällyttänyt luonnokseen määräyksiä, joilla pyritään varmistamaan sääntöjen 
parempi noudattaminen.

8. Kiireelliset toimet eli yhteisön menettely:

Esittelijä pitää myönteisenä niiden määräyksien selventämistä, jotka koskevat kiireellisen 
menettelyn aloittamista. Jäsenvaltioiden on tehtävä nopeasti yhteistyötä, kun vakava 
haittavaikutus havaitaan.

9. Avoimuus:

Esittelijä pitää myönteisinä ehdotuksia, jotka koskevat EU:n lääkevalvontajärjestelmän 
avoimuuden lisäämistä. Hän kannattaa www-portaalin laajentamista ja haittavaikutuksia 
koskevien todisteiden keräämistä julkisissa kuulemistilaisuuksissa. Hän katsoo, että julkisia 
kuulemisia olisi järjestettävä kiireellisten toimien yhteydessä mutta että ne olisivat hyödyllisiä 
välineitä myös tavanomaisen lääkevalvonnan kannalta, ja hän on ehdottanut tämänsuuntaista 
tarkistusta.


