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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 asetukseksi ihmisille ja eläimille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta
(KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0664),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0515/2008),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun komission tiedonannon 
"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 (A7-0000/2010),

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 asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi ilmoitettava sähköisesti, kun myyntiluvan haltijat toimittavat 
Eudravigilanceen ilmoituksia vakavista epäillyistä haittavaikutuksista, joita on ilmennyt 
niiden alueella, jotta ylimääräisenä tarkistustoimenpiteenä varmistetaan, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset eivät jää näitä tietoja vaille tai jätä niitä huomiotta.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminnan riskiarviointikomiteasta (PRAC) olisi tehtävä alaa edustava komitea, 
koska lääketurvatoiminta on niin merkittävä kansanterveysasia, että kaikki jäsenvaltiot 
haluavat oikeuden olla edustettuina neuvotteluissa ja osallistua keskusteluihin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voitaisiin varmistaa kaikkialla 
yhteisössä yhdenmukainen reagointi 
ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvissä turvallisuuskysymyksissä, 

(9) Jotta voitaisiin varmistaa kaikkialla 
yhteisössä yhdenmukainen reagointi 
ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvissä turvallisuuskysymyksissä, 
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lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean olisi tuettava
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevää 
komiteaa ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2001/83/EY perustettua
koordinointiryhmää kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevaan 
lääketurvatoimintaan. Arviointien 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden vuoksi 
lopullisen vastuun sellaisten ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden riski-
hyötysuhteen arvioinnista, joille on 
myönnetty lupa tämän asetuksen 
mukaisesti, olisi kuitenkin jäätävä ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevälle 
viraston komitealle ja myyntilupien 
myöntämisessä toimivaltaisille 
viranomaisille.

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevää 
komiteaa ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2001/83/EY perustetun
koordinointiryhmän olisi tukeuduttava 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean suositukseen
kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaan 
lääketurvatoimintaan. Arviointien 
johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden vuoksi 
lopullisen vastuun sellaisten ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden riski-
hyötysuhteen arvioinnista, joille on 
myönnetty lupa tämän asetuksen 
mukaisesti, olisi kuitenkin jäätävä ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevälle 
viraston komitealle ja myyntilupien 
myöntämisessä toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Jos lääketurvatoiminnan riskiarviointikomiteasta (PRAC) halutaan tehdä alaa edustava 
komitea, sen valtuuksia olisi lisättävä lääkevalmistekomiteaan (CHMP) ja 
koordinointiryhmään verrattuna. CHMP ja koordinaatioryhmä eivät ole 
lääketurvatoimintaan erikoistunut elin – niiden tehtävänä on saattaa riskit yleisesti 
tasapainoon hyötyjen kanssa. PRAC:n olisi oltava ainoa elin, joka on vastuussa 
lääketurvatoiminnasta ja riskien arvioinnista, jotta vältetään tarpeeton tehtävien 
päällekkäisyys.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 

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

käyttöä, kyseistä lääkettä olisi tarkoin 
seurattava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista 
tällaisten, mustalla kolmiolla ja 
vastaavalla valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen sisällytetyllä 
maininnalla lääkkeiden epäillyistä 
haittavaikutuksista, ja viraston 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 
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 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 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 
asetuksen 45/2001/EY soveltamista. 
Kansanterveyden turvaaminen on 
merkittävää yleisen edun kannalta, minkä 
vuoksi tunnistettavien terveystietojen 
käsittely on perusteltua, mutta vain 
tarvittaessa ja jos osapuolet arvioivat 
kyseisten tietojen käsittelemisen 
välttämättömyyden 
lääketurvatoimintaprosessin jokaisessa 
vaiheessa.
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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 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komitean on luotettava 56 
artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitetun lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean suositukseen."

Sana "neuvoa-antava" olisi poistettava 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean nimestä, jotta 
heijastellaan entistä paremmin komitean 
toimivaltuuksia.
Jos tarkistus hyväksytään, nimi on 
muutettava kaikkialla tekstissä.

Or. en

Perustelu

Jos lääketurvatoiminnan riskiarviointikomiteasta (PRAC) halutaan tehdä alaa edustava 
komitea, sen valtuuksia olisi lisättävä lääkevalmistekomiteaan (CHMP) verrattuna. CHMP ei 
ole lääketurvatoiminnan asiantuntijaelin – sen tehtävänä on saattaa riskit yleisesti 
tasapainoon hyötyjen kanssa. PRAC:n olisi oltava ainoa elin, joka on vastuussa 
lääketurvatoiminnasta ja riskien arvioinnista, jotta vältetään tarpeeton tehtävien 
päällekkäisyys.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Se laatii arviointilausunnon perusteella 
suosituksen lääkevalmistekomitealle.

Or. en

Perustelu

PRAC:n lausunnolla olisi oltava enemmän painoarvoa lääkevalmistekomiteassa, jonka olisi 
ainoastaan pystyttävä kumoamaan PRAC:n suositus, jos sen päätöksellä on tieteelliset ja 
kansanterveydelliset perusteet.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä
käsittelevä komitea antaa 30 päivän 
kuluessa lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean toimittaman 
suosituksen vastaanottamisesta lausunnon
kyseisen myyntiluvan voimassa 
säilyttämisestä, 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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Jos lausunnossa todetaan, että 
sääntelytoimia tarvitaan, komissio tekee 
päätöksen myyntiluvan muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta. 
Tällaisen päätöksen tekemiseen sovelletaan 
tämän asetuksen 10 artiklaa. Jos komissio 
tekee tällaisen päätöksen, se voi myös 
tehdä jäsenvaltioille osoitetun päätöksen 
direktiivin 2001/83/EY 127 a artiklan 
mukaisesti.

Jos lausunnossa todetaan, että 
sääntelytoimia tarvitaan, komissio tekee 
päätöksen myyntiluvan muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta. 
Tällaisen päätöksen tekemiseen sovelletaan 
tämän asetuksen 10 artiklaa. Jos komissio 
tekee tällaisen päätöksen, se voi myös 
tehdä jäsenvaltioille osoitetun päätöksen 
direktiivin 2001/83/EY 127 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

PRAC:n lausunnolla olisi oltava enemmän painoarvoa lääkevalmistekomiteassa, jonka olisi 
ainoastaan pystyttävä kumoamaan PRAC:n suositus, jos sen päätöksellä on tieteelliset ja 
kansanterveydelliset perusteet.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arviointia varten 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea voi järjestää 
julkisen kuulemistilaisuuden.
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 
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saada esittää kyseiset tiedot 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
komitealle ei-julkisessa kuulemisessa.

Or. en

Perustelu

Tämän on identtinen tarkistus direktiiviin. Siinä annetaan lääketurvatoiminnan 
riskiarviointikomitealle lupa järjestää julkisia kuulemistilaisuuksia, jos se katsoo 
asianmukaiseksi arvioidessaan lääkkeitä, joille on myönnetty lupa sekä keskitetyn että 
hajautetun menettelyn kautta.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

"aa) lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitea, jonka tehtävänä on 
antaa suositus ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevälle komitealle ja 
koordinointiryhmälle kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoimintaan;"

Or. en

Perustelu

Tämä muutos vastaa tarkistuksia 3 ja 4.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

riskinarviointikomitean kokoonpano on 
seuraava:

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

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

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

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

Jäsenvaltio voi pyytää toista jäsenvaltiota 
ottamaan paikkansa komiteassa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

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

Or. en

Perustelu
PRAC:n olisi oltava alaa edustava komitea, mutta siihen pääsy on pikemminkin oikeus kuin 
velvollisuus, ja jos jäsenvaltio ei pysty lähettämään jäsentä, jäsenvaltioiden olisi voitava 
delegoida toimintansa toiselle jäsenvaltiolle.
Lääketurvatoimintaprosessin avoimuuden lisäämiseksi esittelijä ehdottaa, että lisäksi 
vähintään kaksi PRAC:n jäsentä on potilaiden ja terveydenhuollon edustajia. 
Ennakkotapauksen tälle muodostavat seuraavat EMEA:n komiteat: harvinaislääkkeitä 
käsittelevä komitea, lastenlääkekomitea ja pitkälle kehittettyjä terapioita käsittelevä komitea.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin
neuvoa-antavan komitean jäsenten ja 
varajäsenten nimittäminen pohjautuu 
heidän asiantuntemukseensa ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoiminnassa ja riskinarvioinnissa 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen erityispätevyys ja laaja-
alainen asiantuntemus kyseisellä alalla. 
Tämän vuoksi viraston toimitusjohtaja 
avustaa hallintoneuvostoa ja komissiota, 
jotta varmistetaan, että komitean lopullinen 
kokoonpano kattaa kaikki sen tehtävien 
kannalta merkitykselliset tieteen alat.

2. Lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean jäsenten ja 
varajäsenten nimittäminen pohjautuu 
heidän asiantuntemukseensa ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoiminnassa ja riskinarvioinnissa 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen erityispätevyys ja laaja-
alainen asiantuntemus kyseisellä alalla. 
Tämän vuoksi viraston toimitusjohtaja 
avustaa hallintoneuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita, jotta varmistetaan, että 
komitean lopullinen kokoonpano kattaa 
kaikki sen tehtävien kannalta 
merkitykselliset tieteen alat.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 12.
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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.


