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LYHYET PERUSTELUT

Lääkkeillä tuetaan huomattavasti EU:n kansalaisten terveyttä. Vaikutukset voivat kuitenkin 
olla myös kielteisiä, ja Euroopan komission arvion mukaan kielteiset vaikutukset aiheuttavat 
noin 5 prosenttia kaikista sairaalahoitokerroista (tarkkoja arvioita ei kuitenkaan voida esittää, 
koska osa tapauksista jää ilmoittamatta). Tietoisuus lääketurvatoimien tehostamistarpeesta 
lisääntyi, kun tulehduskipulääkkeenä käytetty rofekoksibi (Vioxx) vedettiin pois markkinoilta 
vuonna 2004, koska se lisäsi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (Yhdysvalloissa sen 
arvioidaan aiheuttaneen yli 30 000 aivohalvausta, joista osa oli johtanut kuolemaan).

Lääketurvatoiminta voidaan nähdä prosessina ja tieteenalana, joiden tarkoituksena on seurata 
lääkkeiden turvallisuutta, kuten kerätä ja hallinnoida lääketurvallisuustietoja, arvioida näitä 
tietoja turvallisuusriskien kartoittamiseksi, ryhtyä tarvittaessa toimiin turvallisuusriskien 
johdosta esimerkiksi tiedottamalla niistä sekä arvioida menettelyjä ja tuloksia.

Keskitetyn lupamenettelyn piirissä olevien lääkkeiden lääketurvatoimista säädetään 
asetuksessa 726/2004. Kansallisen lupamenettelyn piiriin kuuluviin lääkkeisiin sovelletaan 
direktiivissä 2001/83 säädettyä menettelyä. Tässä lausunnossa käsitellään asetukseen 
726/2004 esitettäviä tarkistuksia.

Komissio haluaa parantaa nykyistä lääketurvajärjestelmää selkeyttämällä eri toimijoiden 
rooleja, yksinkertaistamalla menettelyjä, lisäämällä avoimuutta ja tiedotusta, parantamalla 
tietojenkeruu- ja arviointimenettelyjä, lisäämällä sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia 
sekä määrittelemällä parhaita käytäntöjä.

Lausunnon valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä mutta katsoo, että erityisesti 
kuluttajansuojan, avoimuuden ja tietosuojan suhteen sitä voidaan edelleen parantaa.
Valmistelija ehdottaa siksi seuraavanlaisia tarkistuksia:

 Lääkkeiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyn lääketurvatoiminnan eri vaiheissa 
olisi oltava direktiivissä 95/46/EY esitettyjen tietosuojaperiaatteiden mukaista.

 Ehdotettua tiivistelmää lääkkeen turvallisen ja tehokkaan käytön edellyttämistä 
olennaisista tiedoista ei voida hyväksyä, koska ilmaus "olennaiset tiedot" on 
harhaanjohtava ja voidaan ymmärtää väärin. 

 Potilailta saatavat ilmoitukset voivat auttaa ymmärtämään entistä paremmin 
lääkkeiden haittavaikutuksia, kuten tapahtui, kun potilaiden ilmoitusten ansiosta 
masennuslääkkeenä käytetyn paroksetiinin (Deroxat/Seroxat) todettiin lisäävän 
itsemurhariskiä ja aiheuttavan vieroitusoireita (sähköiskutuntemukset päässä), jos 
potilas haluaa lopettaa lääkityksen. 

 Kuluttajien olisi tehtävä ilmoitukset suoraan kansallisille viranomaisille. Hajautetussa 
ilmoitusjärjestelmässä Euroopan tietokantaan tehtäviä haittavaikutusilmoituksia 
koordinoidaan jäsenvaltioissa (riippumatta siitä, ovatko ne potilaiden, terveysalan 
ammattihenkilöiden vai farmasian alan yritysten tekemiä). Näin tietosuojaa voidaan 
tehostaa ja taata Euroopan tasolla kirjattujen tietojen laatu. Jäsenvaltioiden 
terveysviranomaiset ovat myös lähempänä ilmoitusten tekijöitä ja voivat näin
– tarkastella ilmoituksia ja erityisasiantuntemuksensa perusteella täydentää niitä 

tärkeällä tiedolla 
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– saada selkeän kuvan alueellaan esiintyvistä haittavaikutuksista 
– kertoa haittavaikutuksista maansa asukkaille heidän omalla kielellään (kuten 

Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa jo menetellään). 
 Myös kuluttajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi voida käyttää 

keskitettyä Eudravigilance-tietokantaa, jotta helposti saatavilla olevan luotettavan 
tiedon avulla voidaan estää vältettävissä olevien haittavaikutusten toistuva 
esiintyminen. Näin voidaan tehokkaasti puuttua jäsenvaltioiden välisiin eroihin 
lääkkeiden haittavaikutuksia koskevassa tietämyksessä. Eudravigilance-tietokannan 
yleinen käyttömahdollisuus on tarpeen, jotta voidaan palauttaa kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten kykyyn suojella kansanterveyttä.

 Ilmoitukset olisi voitava tehdä verkkopalvelun lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi 
postitse, faksaamalla ja puhelimitse, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, jotta 
ilmoituksen voisivat tehdä myös ne, joilla ei ole mahdollisuutta tai jotka eivät osaa 
käyttää internetiä, ja jotta voidaan kehittää potilaiden tekemiä ilmoituksia. 

 Kaikki jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin lääketurvatoiminnan puitteissa laaditut 
lääkearviointiraportit on julkistettava. Kun kyseessä on ensisijainen yleinen etu, kuten 
lääketurvatoiminnassa, on aina huolehdittava, että tiedot ovat täysin julkisia.

 Lääketurvajärjestelmät olisi edelleen rahoitettava julkisin varoin, jotta voidaan 
korostaa viranomaisten vastuuta kansalaistensa suojelusta ja varmistaa niiden 
riippumattomuus.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

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

myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla.

Perustelu

Nimitys "lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea" on liian rajoittava: 
siinä ei oteta huomioon tarvetta arvioida lääkkeen riski-hyötysuhdetta, vaan painotetaan 
pelkkien riskien arviointia. Näin siitä huolimatta, että komitea neuvoo "kaikissa kysymyksissä, 
jotka liittyvät (...) lääketurvatoimintaan" (asetusehdotuksen 1 artiklan 12 kohta).

Vastaava tarkistus tehdään asetusehdotuksen koko tekstiin.

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Nimitys "lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antava komitea" on liian rajoittava: 
siinä ei oteta huomioon tarvetta arvioida lääkkeen riski-hyötysuhdetta, vaan painotetaan 
pelkkien riskien arviointia. Näin siitä huolimatta, että komitea neuvoo "kaikissa kysymyksissä, 
jotka liittyvät (...) lääketurvatoimintaan" (asetusehdotuksen 1 artiklan 12 kohta).

Vastaava tarkistus tehdään asetusehdotuksen koko tekstiin.

Tarkistus 3

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

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

2. Eudravigilance-tietokanta on täysin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä viraston ja komission 
saatavilla. Se on myyntiluvan haltijoiden, 
terveydenhoidon ammattihenkilöiden ja 
yleisön saatavilla siten, että taataan 
henkilötietojen suoja.

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa asianmukaisessa laajuudessa 
siten, että tietosuoja taataan.
Eudravigilance-tietokannan sisältämät 
tiedot on tarjottava yleisesti saataville 
aggregoidussa muodossa ja niihin on 
liitettävä tietojen tulkintaohjeet.

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

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

3. Yleisö voi pyytää Eudravigilance-
tietokantaan sisältyviä yksittäisiä 
haittavaikutusilmoituksia. Viraston tai 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, 
jolta niitä on pyydetty, on toimitettava 
tällaiset ilmoitukset 90 päivän kuluessa, 
ellei niiden paljastaminen vaaranna 
ilmoitusten kohteena olevien 
nimettömyyttä.

3. Yleisö voi pyytää Eudravigilance-
tietokantaan sisältyviä yksittäisiä 
haittavaikutusilmoituksia. Viraston tai 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, 
jolta niitä on pyydetty, on toimitettava 
tällaiset ilmoitukset 90 päivän kuluessa 
siten, että taataan henkilötietojen suoja.
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Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen. Tietosuojamääräyksiä on 
noudatettava.

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

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

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista. Unionin kansalaiset 
voivat tehdä sähköisen ilmoituksen 
äidinkielellään.
Virasto tarjoaa myös yleisön käyttöön 
muita keinoja, joilla potilaat voivat 
ilmoittaa haittavaikutuksista, kuten 
tarkoitukseen varattu puhelinnumero tai 
sähköpostiosoite.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

(3) yhteenveto sellaisten lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmistä, joille on 
myönnetty lupa tämän asetuksen 
mukaisesti

Perustelu

Kansallisissa lääketurvallisuutta käsittelevissä www-portaaleissa julkaistavat tiedot on 
esitettävä helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Tekniset asiakirjat olisi esitettävä 
yhteenvetona ja laadittava maallikoille soveltuvaan muotoon. Pakkausseloste ja 
valmisteyhteenveto olisi myös julkistettava kansallisissa lääketurvallisuusportaaleissa, koska 
ne sisältävät perustiedot lääkkeestä ja sen turvallisesta käytöstä.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) pakkausselosteen ja 
valmisteyhteenvedon viimeisin sähköinen 
versio kaikista nykyisistä ja uusista 
lääkkeistä

Perustelu

Kansallisissa lääketurvallisuutta käsittelevissä www-portaaleissa julkaistavat tiedot on 
esitettävä helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Tekniset asiakirjat olisi esitettävä 
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yhteenvetona ja laadittava maallikoille soveltuvaan muotoon. Pakkausseloste ja 
valmisteyhteenveto olisi myös julkistettava kansallisissa lääketurvallisuusportaaleissa, koska 
ne sisältävät perustiedot lääkkeestä ja sen turvallisesta käytöstä.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista;

kaikki lääketurvallisuutta käsittelevissä 
www-portaaleissa esitettävät tiedot, tämän 
artiklan 1–4 b alakohdan tiedot mukaan 
lukien, on esitettävä yleisön helposti 
ymmärrettävässä muodossa

Perustelu

Lääketurvallisuutta käsittelevissä www-portaaleissa julkaistavat tiedot on esitettävä helpossa 
ja ymmärrettävässä muodossa. Tässä lainsäädännössä edellytetään julkaisemaan Euroopan 
lääketurvallisuusportaaleissa hyvin yksityiskohtaisia tietoja, mutta ei keskeisiä tietoja, joiden 
avulla varmistetaan lääkkeen turvallinen käyttö; sen vuoksi pakkausselosteen, 
valmisteyhteenvedon tai lääkearviointiraporttien olisi oltava yleisön helposti saatavilla. 
Lisäksi lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä muutoksista tarjoaa potilaille ja 
terveydenhoitoalan ammattilaisille välineen, josta ilmenevät tuotetietoihin ajan mittaan 
tehdyt päivitykset. 

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

Ennen portaalin laatimista ja 
käyttöönottoa virasto kuulee sidosryhmiä
(potilasjärjestöt, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja lääketeollisuuden 
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edustajat mukaan lukien) niiden 
näkemysten huomioon ottamiseksi.

Perustelu

Ennen portaalin käyttöönottoa on tärkeää kuulla sidosryhmiä, jotka osallistuvat tietojen 
toimittamiseen viraston portaaliin.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
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 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan komitean 
toimittaman suosituksen
vastaanottamisesta lausunnon kyseisen 
myyntiluvan voimassa säilyttämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta. 
Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevä komitea antaa 
lääketurvatoiminnan 
riskinarviointikomitean suosituksesta 
poikkeavan lausunnon ainoastaan, jos 
sille on vahvat tieteelliset ja 
kansanterveydelliset perusteet. Ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän 
komitean on esitettävä perusteet 
lausuntoonsa liitettävissä perusteluissa. 
Myös perustelut sisältävä liite julkaistaan.

Perustelu

Säännös saatetaan vastaamaan lääkeviraston uutta rakennetta, jossa lääketurvatoiminta ja 
myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin toisistaan. 

Tarkistus 12
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Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Säännös saatetaan vastaamaan lääkeviraston uutta rakennetta, jossa lääketurvatoiminta ja 
myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin toisistaan. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Viraston tulot koostuvat yhteisön 
rahoitusosuudesta ja maksuista, joita 
yritykset suorittavat yhteisön myyntilupien 
saamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä muista 
viraston tai koordinointiryhmän tarjoamista 
palveluista, kun kyseessä on direktiivin 
2001/83/EY 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisten tehtävien 
hoitaminen."

"Viraston tulot koostuvat yhteisön 
rahoitusosuudesta ja maksuista, joita 
yritykset suorittavat yhteisön myyntilupien 
saamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä muista 
viraston tai koordinointiryhmän tarjoamista 
palveluista, kun kyseessä on direktiivin 
2001/83/EY 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan sekä tämän asetuksen 
28 b artiklan mukaisten tehtävien 
hoitaminen. Budjettivallan käyttäjät, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto, 
tarkistavat tarvittaessa yhteisön 
rahoitusosuutta. Tarkistuksen tulee 
perustua tarpeiden arviointiin, ja siinä on 
otettava huomioon maksujen taso."

Perustelu

Viraston rahoituksen on oltava riittävä, jotta se voi huolehtia tärkeistä tehtävistään.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Viranomaisten on vastattava lääketurvatoimien rahoituksesta, koska ne ovat vastuussa 
kansanterveyden suojelusta ja koska ne ovat ottaneet lupien myöntämisen tehtäväkseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen valmistelijan direktiivin 2001/83/EY 11 artiklan 3 a kohtaan 
sekä 59 artiklan 1 kohdan a a alakohtaan esittämän tarkistuksen kanssa. 
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