
AD\807692FI.doc PE431.039v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2008/0260(COD)

5.3.2010

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

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))

Valmistelija: Claude Turmes



PE431.039v03-00 2/27 AD\807692FI.doc

FI

PA_Legam



AD\807692FI.doc 3/27 PE431.039v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Lääkkeillä tuetaan huomattavasti EU:n kansalaisten terveyttä. Niillä voi silti olla myös 
haittavaikutuksia, jotka komission mukaan ovat syynä noin 5 prosenttiin kaikista 
sairaalahoitokerroista (koska kaikista tapauksista ei ilmoiteta, tarkka arviointi ei ole 
mahdollista). Rofekoksibin (Vioxx) tapaus, jossa kyseinen tulehduskipulääke poistettiin 
markkinoilta vuonna 2004, koska se lisäsi sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä 
(Yhdysvalloissa arviolta yli 30 000 aivohalvausta, joista osa johti kuolemaan), teki ilmeiseksi 
tarpeen tehostaa lääketurvatoimintaa.

Lääketurvatoiminnalla tarkoitetaan lääkkeiden turvallisuuden seurantaa ja siihen liittyvää 
tieteellistä toimintaa, ja se käsittää lääkkeiden turvallisuudesta kertovien tietojen keruun ja 
hallinnan, tietojen arvioinnin mahdollisten turvallisuusriskien paljastamiseksi, toimet 
mahdollisen turvallisuusriskin poistamiseksi muun muassa asiasta tiedottamalla sekä tämän 
prosessin ja sen tulosten arvioinnin.

Keskitetyn menettelyn mukaisesti luvan saaneiden lääkkeiden lääketurvatoimintamenettelyt 
on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 726/2004. Kansallisen menettelyn mukaisesti luvan 
saaneiden lääkkeiden lääketurvatoimintamenettelyt on vahvistettu direktiivissä 2001/83/EY. 
Tässä lausunnossa käsitellään komission ehdottamia muutoksia direktiiviin 2001/83/EY.

Komissio haluaa parantaa nykyistä lääketurvajärjestelmää selkeyttämällä eri toimijoiden 
rooleja, yksinkertaistamalla menettelyjä, lisäämällä avoimuutta ja tiedotusta, parantamalla 
tietojen keruu- ja arviointimenettelyjä, lisäämällä sidosryhmien osallistumista ja kehittämällä 
parhaita käytäntöjä.

Lausunnon valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä, mutta katsoo, että kuluttajansuojassa, 
avoimuudessa ja tietosuojassa on vielä parantamisen varaa. Siksi lausunnossa ehdotetaan 
seuraavansisältöisiä tarkistuksia:

 Potilaiden ilmoituksilla voitaisiin uudella tapaa lisätä lääkkeiden haittavaikutusten 
ymmärtämistä: potilaiden ilmoitusten ansiosta havaittiin muun muassa masennuksen 
hoitoon käytettävän paroksetiinin (Deroxat/Seroxat) lisäävän itsemurhariskiä ja 
aiheuttavan vieroitusoireita (sähköiskutuntemuksia) potilaille, jotka halusivat lopettaa 
lääkkeen käytön. 

 Kuluttajien olisi raportoitava suoraan kansallisille viranomaisille. Keskitetyt 
ilmoitusjärjestelmät, joissa lääkkeiden kaikista haittavaikutuksista ilmoittamista 
(ilmoittajana voi olla potilas, sairaala, terveydenhuollon ammattihenkilöstö tai 
lääkeyhtiö) eurooppalaiseen tietokantaan koordinoidaan jäsenvaltiotasolla, lisäävät 
tietosuojaa ja turvaavat unionin tasolla rekisteröityjen tietojen laadun. Läheisyys antaa 
myös kansallisille terveysviranomaisille mahdollisuuden
– tutkia ilmoitukset ja liittää niihin arvokasta lisätietoa oman asiantuntemuksena 

pohjalta
– saada selkeä kuva alueellaan myynnissä olevien lääkkeiden haittavaikutuksista
– saattaa tiedot maan väestön saataville sen omalla kielellä (kuten Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa ja Alankomaissa jo tehdään).
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 Kuluttajilla ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä olisi myös oltava rajoitukseton 
pääsy keskitettyyn eurooppalaiseen Eudravigilance-tietokantaan: validoitujen tietojen 
helppo saatavuus edesauttaa ehkäistävissä olevien haittavaikutusten toistumisen 
estämistä. Näin voidaan tehokkaasti tasoittaa jäsenvaltioissa vallitsevia lääkkeiden 
haittavaikutuksia koskevan tiedotuksen eroja. Yleinen pääsy Eudravigilance-
tietokantaan on tarpeen, jos halutaan palauttaa kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten kykyyn suojella kansanterveyttä.

 Ilmoitus olisi voitava tehdä paitsi verkossa, myös sähköpostitse, faksitse ja 
puhelimitse, kuten Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jottei 
syrjittäisi ihmisiä, joilla ei ole pääsyä internetiin tai jotka eivät osaa sitä käyttää, ja 
jotta potilaiden olisi helpompi ilmoittaa haittavaikutuksista.

 Kaikki lääkkeiden arviointilausunnot, jotka kansallinen tai unionin 
lääketurvajärjestelmä tuottaa, olisi julkistettava. Jos on kyse ylivoimaisesta yleisestä 
edusta, kuten lääketurvatoimintatietojen tapauksessa on, kaikkien tietojen 
julkistaminen on aina turvattava.

 Lääketurvajärjestelmät olisi rahoitettava julkisin varoin, koska on viranomaisten 
tehtävä suojella väestöään ja koska näin voidaan varmistaa järjestelmien 
riippumattomuus.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 

(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, 
kyseisen lääkkeen valvontaa olisi 
jatkettava markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
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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. 

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. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komission olisi esitettävä kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle potilas-, kuluttaja-, lääkäri-
ja farmasiajärjestöjä sekä jäsenvaltioita ja 
muita asianosaisia kuultuaan 
arviointikertomus valmisteyhteenvetojen 
ja pakkausselosteiden ymmärrettävyydestä 



PE431.039v03-00 6/27 AD\807692FI.doc

FI

ja niiden hyödyllisyydestä yleisön ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kannalta. Arvioituaan edellä mainittuja 
tietoja komission olisi tarvittaessa tehtävä 
ehdotuksia valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ulkoasun ja sisällön 
parantamiseksi, jotta yleisö ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
voisivat saada niistä hyödyllistä tietoa.

Perustelu

Kuluttajat pitävät lääkeselosteita yhä usein vaikeaselkoisina. Komissiolla on velvollisuus 
esittää harkittuja ehdotuksia, joista on keskusteltu kaikkien sidosryhmien kanssa.

Tarkistus 4

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 voida hyödyntää viraston 
yhteydessä toimivan lääketurvatoiminnan 
riski-hyötysuhteen arvioinnin neuvoa-
antavan komitean antamaa neuvontaa.

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 komitean tehtävänä on tarkastella 
"lääketurvatoimintaan liittyviä kysymyksiä" (direktiiviehdotuksen 1 artiklan 14 kohta). 
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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 olisi ilmoitettava 
näistä vaikutuksista asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhteisön 
lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
'Eudravigilance-tietokanta' ja 
samanaikaisesti toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Kaikkien 
kansalliseen tietokantaan tehtyjen 
muutosten olisi viipymättä ja 
automaattisesti käytävä ilmi myös 
Eudravigilance-tietokannasta.
Eudravigilance-tietokannan ja 
kansallisen tietokannan olisi oltava täysin 
yhteentoimivia.

Perustelu

Vain potilaiden, terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja myyntiluvan haltijoiden suorat 
ilmoitukset haittavaikutuksista kansallisille toimivaltaisille viranomaisille takaavat 
Eudravigilance-tietokannan tietojen laadun. Näin hyödytään viranomaisten 
asiantuntemuksesta ja tunnustetaan niiden vastuu kansanterveyden suojelusta sekä 
kansallisella että Euroopan tasolla.

Potilailla on kuitenkin oltava suora pääsy Eudravigilance-tietokannan tietoihin. Näin 
turvataan yleisen edun mukaisen laadukkaan tiedon helppo saatavuus ja nopea leviäminen.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
koskevien vaatimusten olisi oltava oikeassa 
suhteessa lääkkeiden aiheuttamiin 

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

riskeihin. Säännöllisten 
turvallisuuskatsausten antamisen olisi sen 
vuoksi oltava yhteydessä äskettäin 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmään, ja 
arviointijaksoja olisi pidennettävä, kun on 
kyse yleisestä vakiintuneesta käytöstä, 
tietoisesta suostumuksesta, 
homeopaattisista lääkkeistä tai perinteiseen 
käyttöön rekisteröidyistä 
kasvirohdosvalmisteista. Kansanterveyden 
turvaamiseksi viranomaisten olisi kuitenkin 
vaadittava tällaisia tuotteita koskevia 
turvallisuuskatsauksia määrätyin väliajoin, 
kun on tarpeen arvioida niiden aiheuttamia 
riskejä tai tuotetietojen riittävyyttä.

Perustelu

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY1 ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
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elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 
2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/20012

soveltamista. Jotta voidaan havaita, 
arvioida, ymmärtää ja torjua lääkkeiden 
haittavaikutuksia sekä havaita ja 
vähentää lääkkeiden riskejä ja lisätä 
niiden hyötyjä kansanterveyden 
suojelemiseksi, Eudravigilance-
tietokannassa olisi voitava käsitellä 
henkilötietoja unionin 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
____________________

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Perustelu

Lääkkeen käyttäjän henkilötietojen käsittely useissa lääketurvatoiminnan vaiheissa olisi 
tehtävä direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja periaatteita noudattaen.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

”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>.”

"Tämä äskettäin myyntiluvan saanut lääke 
on jatketussa valvonnassa. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava hoidosta vastaavalle 
lääkärille, apteekkiin tai <kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja www-
osoite>.”

Tarkistus 9
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Jotta yleisö saisi täydelliset ja tarkat tiedot lääkkeistä, pakkausseloste olisi myös saatettava 
julkisesti saataville, kun myyntilupa myönnetään.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista: 

Rajoittamatta 19 artiklan säännösten 
soveltamista myyntiluvan myöntämisen 
ehtona voi olla yksi tai useampi 
seuraavista: 

Perustelu

On vältettävä se, että uuden artiklan seurauksena "kevennetyt" myyntiluvat yleistyvät 
22 artiklassa tarkoitettujen, tiukasti säänneltyjen myyntilupien rinnalla. 

Tarkistus 11
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Luvan voimassa pitäminen edellyttää 
kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia.

Luvan voimassa pitäminen edellyttää 
kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia. Näitä ehtoja koskeva 
luettelo, määräajat ja ehtojen täyttymisen 
päivämäärät on saatettava viipymättä 
julkisesti saataville.

Perustelu

Palautetaan ehtojen julkaisemisvaatimus. Sen poistaminen ei ole perusteltua.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

2. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava myyntiluvan haltijalle 
mahdollisuus esittää viranomaisen 
ilmoittamassa määräajassa tällaista 
vaatimusta koskevia selvityksiä, jos 
myyntiluvan haltija tätä pyytää 30 päivän 
kuluessa kirjallisen vaatimuksen 
vastaanottamisesta. 

2. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava myyntiluvan haltijalle 
mahdollisuus esittää viranomaisen 
ilmoittamassa määräajassa tällaista 
vaatimusta koskevia selvityksiä, jos 
myyntiluvan haltija esittää asiaa koskevan 
kirjallisen ja yksityiskohtaisesti 
perustellun pyynnön 30 päivän kuluessa 
kirjallisen vaatimuksen vastaanottamisesta. 
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Pyyntö on julkistettava viipymättä.
3. Myyntiluvan haltijan antamien 
selvitysten pohjalta kansallinen 
toimivaltainen viranomainen joko 
peruuttaa tai vahvistaa vaatimuksen. Jos 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
vahvistaa vaatimuksen, myyntilupaa 
muutetaan siten, että vaatimus sisältyy 
siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
vastaavasti.

3. Myyntiluvan haltijan antamien 
selvitysten pohjalta kansallinen 
toimivaltainen viranomainen joko 
peruuttaa tai vahvistaa vaatimuksen. 
Päätös on julkistettava viipymättä. Jos 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
vahvistaa vaatimuksen, myyntilupaa 
muutetaan siten, että vaatimus sisältyy 
siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
vastaavasti.

Perustelu

Myyntiluvat, joille asetetaan erityisvaatimuksia, on myönnettävä täysin avoimesti.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

Lääketurvatoimintatehtäviensä 
täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu viraston yhteydessä toimiva
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 direktiiviehdotuksen koko tekstiin.

Tarkistus 14



AD\807692FI.doc 13/27 PE431.039v03-00

FI

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Koordinointiryhmän jäsenten on 
tehtäviensä päättymisen jälkeenkin oltava 
paljastamatta sellaisia tietoja, joita koskee 
salassapitovelvollisuus."

7. Koordinointiryhmän kokousten 
yksityiskohtaiset esityslistat on saatettava 
julkisesti saataville viimeistään päivää 
ennen kokousta. Koordinointiryhmän 
kokousten yksityiskohtaiset pöytäkirjat, 
joihin sisältyvät tehdyt päätökset, 
äänestystulokset ja ilmaistut perustelut 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet, on 
saatettava julkisesti saataville kuukauden 
kuluessa kokouksesta."

Perustelu

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta "Tämä äskettäin myyntiluvan 
saanut lääke on jatketussa valvonnassa. 
Kaikista epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava hoidosta vastaavalle 
lääkärille, apteekkiin tai <kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja www-
osoite>."."
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

20. Lisätään 65 artiklaan g alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Perustelu

Ehdotettua yhteenvetoa keskeisistä tiedoista, joita lääkkeen turvallinen ja tehokas käyttö 
edellyttää, ei pidä hyväksyä, koska "keskeiset tiedot" on käsitteenä harhaanjohtava ja 
saatetaan ymmärtää väärin.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

g a) yhteisön menettelyä, jonka mukaan 
määritellään menettelyn määräajat, 
selkeä rakenne ja kaikkien sidosryhmien 
roolit, muun muassa julkisten 
kuulemisten järjestämistä varten.

Perustelu

Ohjeistusta olisi kehitettävä, jotta yhteisön menettelyn ja muun muassa julkisten kuulemisten 
järjestämistapa ja aikataulu olisivat selvemmät.
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

On kansallisten viranomaisten velvollisuus turvata kaikkien merkityksellisten tietojen laatu ja 
kriittinen seuranta.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) varmistettava, että yleisölle 
toimitetaan hyvissä ajoin tietyn lääkkeen 
käyttöön liittyvät lääketurvatoimintaa 
koskevat tiedot;

Perustelu

Lääketurvatoimintaan liittyvät tiedot on toimitettava terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
ja potilaille mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan noudattaa ennalta varautumisen 
periaatetta.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
102 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) varmistettava, että tiedot lääkkeen 
haittavaikutuksista saatetaan nopeasti 
julkisesti saataville.

Perustelu

Lääketurvatoimintaan liittyvät tiedot on toimitettava terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
ja potilaille mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan noudattaa ennalta varautumisen 
periaatetta.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

Lääketurvatoimintaan, viestintäverkkojen 
toimintaan ja markkinoiden valvontaan 
myönnetään julkista rahoitusta.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) luettelo äskettäin myyntiluvan 
saaneista lääkkeistä, joihin kohdistuu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa 
tarkoitettu jatkettu valvonta
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(3 a) lääketurvatoiminnan riski-
hyötysuhteen arvioinnin neuvoa-antavan 
komitean ja koordinointiryhmän 
kokousten esityslistat ja yksityiskohtaiset 
pöytäkirjat.

Perustelu

Lääketurvatoiminnan päätöksenteon on oltava täysin avointa, jotta kaikki sidosryhmät saavat 
täydelliset tiedot ja jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) pakkausselosteen ja 
valmisteyhteenvedon viimeisin sähköinen 
versio kaikista nykyisistä ja uusista 
lääkkeistä 
(3 c) lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista.
Kaikki lääketurvallisuutta käsittelevissä 
www-portaaleissa esitettävät tiedot, 1–
3 b alakohdan tiedot mukaan lukien, on 
esitettävä yleisön ymmärrettävässä 
muodossa. 

Perustelu

Kansallisissa lääketurvallisuutta käsittelevissä www-portaaleissa julkaistavat tiedot on 
esitettävä helpossa ja ymmärrettävässä muodossa. Lainsäädännössä edellytetään 
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julkaisemaan kansallisissa lääketurvallisuusportaaleissa hyvin yksityiskohtaisia tietoja, mutta 
ei keskeisiä tietoja, joiden avulla varmistetaan lääkkeen turvallinen käyttö; siksi 
pakkausseloste olisi saatettava julkisesti saataville. 

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Myyntiluvan haltijoiden on kirjattava
kaikki niiden tietoon yhteisössä tai 
kolmansissa maissa saatetut epäillyt 
haittavaikutukset ja täsmennettävä, 
esiintyivätkö ne ihmisillä sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon taikka fysiologisen toiminnan 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuntamiseen tavanomaisesti käytettyjen 
annosten yhteydessä taikka 
lääkityspoikkeaman tai lääkkeen 
hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisen 
käytön johdosta, riippumatta siitä, ovatko 
ne potilaiden tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön spontaaneja 
ilmoituksia vai ilmenneet luvan saamisen 
jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa. 

Perustelu

Haittavaikutuksen määritelmän laajentaminen myös sivuvaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä (myös 
lääkkeiden väärinkäytöstä ja huumekäytöstä), auttaa kartoittamaan laajemmin potilaille 
mahdollisesti haitalliset sivuvaikutukset. On kuitenkin tärkeää erottaa selvästi toisistaan 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa syntyvät sivuvaikutukset ja muut sivuvaikutukset. Tämän 
eron on näyttävä ilmoitusmenettelyssä.

Tarkistus 26

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

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

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

Perustelu

Haittavaikutusten ilmoittamista ei saa vaikeuttaa teknisin vaatimuksin. Kaikilla ei välttämättä 
ole pääsyä internetiin, ja kaikille sen käyttö ei ole helppoa.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden ja yleisön on voitava 
tutustua muissa jäsenvaltioissa ilmenneitä 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
Eudravigilance-tietokannan kautta.

Perustelu

Euroopan lääketurvatoimintatietokannan on oltava täysin avoin, jotta kaikille sidosryhmille 
ja myös potilaille saada tietoa hyvissä ajoin. Näin voidaan myös tehokkaasti tasoittaa 
jäsenvaltioissa vallitsevia lääkkeiden haittavaikutuksia koskevan tiedotuksen eroja.

Tarkistus 29

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, 
sairaaloilta ja potilailta, myyntiluvan 
haltijoilta sekä lääkityspoikkeamien 
ilmoittamista ja ehkäisyä koskevilta 
ohjelmilta, ja täsmennettävä, esiintyivätkö 
ne ihmisillä sairauden ennaltaehkäisyyn, 
diagnosointiin tai hoitoon taikka 
fysiologisen toiminnan palauttamiseen, 
korjaamiseen tai muuntamiseen 
tavanomaisesti käytettyjen annosten 
yhteydessä taikka lääkityspoikkeaman tai 
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lääkkeen hyväksytyn valmisteyhteenvedon 
vastaisen käytön johdosta.

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

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

Perustelu

Haittavaikutuksen määritelmän laajentaminen myös sivuvaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä (myös 
lääkkeiden väärinkäytöstä ja huumekäytöstä), auttaa kartoittamaan laajemmin potilaille 
mahdollisesti haitalliset sivuvaikutukset. On kuitenkin tärkeää erottaa selvästi toisistaan 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa syntyvät sivuvaikutukset ja muut sivuvaikutukset. Tämän 
eron on näyttävä ilmoitusmenettelyssä. On kansallisten viranomaisten velvollisuus turvata 
kaikkien merkityksellisten tietojen laatu ja kriittinen seuranta.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 
sähköisesti Eudravigilance-tietokantaan 
15 päivän kuluessa ilmoitusten 
vastaanottamisesta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 
sähköisesti Eudravigilance-tietokantaan 
15 päivän kuluessa ilmoitusten 
vastaanottamisesta ja täsmennettävä, 
esiintyivätkö ne ihmisillä sairauden 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin tai 
hoitoon taikka fysiologisen toiminnan 
palauttamiseen, korjaamiseen tai 
muuntamiseen tavanomaisesti käytettyjen 
annosten yhteydessä taikka 
lääkityspoikkeaman tai lääkkeen 
hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisen 
käytön johdosta.

Perustelu

Haittavaikutuksen määritelmän laajentaminen myös sivuvaikutuksiin, jotka johtuvat 
lääkityspoikkeamasta tai hyväksytyn valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä (myös 
lääkkeiden väärinkäytöstä ja huumekäytöstä), auttaa kartoittamaan laajemmin potilaille 
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mahdollisesti haitalliset sivuvaikutukset. On kuitenkin tärkeää erottaa selvästi toisistaan 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa syntyvät sivuvaikutukset ja muut sivuvaikutukset. Tämän 
eron on näyttävä ilmoitusmenettelyssä.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 
10 c artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 
16 a artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan seuraavissa 
tapauksissa:

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
1 kohdassa säädetään, 10, 10 a tai 
10 c artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
myyntilupien haltijoiden ja 14 tai 
16 a artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden 
rekisteröinnin haltijoiden on toimitettava 
säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
tällaisista lääkkeistä ainoastaan kolmen 
vuoden välein, paitsi seuraavissa 
tapauksissa:

Perustelu

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines.
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

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

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 
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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 
huomautukset.

myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointilausunnon sellaisenaan tai 
muutoksin.

Arviointilausunto on saatettava viipymättä 
julkisesti saataville Euroopan 
lääketurvallisuutta käsittelevää www-
portaalia käyttäen.

Perustelu

Lääketurvatoiminnan päätöksenteon on oltava täysin avointa, jotta kaikki sidosryhmät saavat 
täydelliset tiedot ja jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

Säännöllisten turvallisuuskatsausten 
arvioinnin jälkeen kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
harkittava, onko tarpeen toteuttaa toimia 
kyseisen lääkkeen myyntiluvan ehtojen 
suhteen. 

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on harkittava, onko tarpeen toteuttaa toimia 
kyseisen lääkkeen myyntiluvan ehtojen 
suhteen. 

Niiden on tarpeen mukaan pidettävä 
myyntilupa voimassa tai muutettava sitä 
taikka peruutettava se väliaikaisesti tai 
kokonaan.

Niiden on tarpeen mukaan pidettävä 
myyntilupa voimassa tai muutettava sitä 
taikka peruutettava se väliaikaisesti tai 
kokonaan.

Niiden päätökset on saatettava viipymättä 
julkisesti saataville. Jos myyntilupaa 
muutetaan lääketurvatoimintaan 
liittyvistä syistä, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
vertailujäsenvaltion on viipymättä 
julkaistava päivitetty arviointilausunto 



PE431.039v03-00 24/27 AD\807692FI.doc

FI

asianomaisesta lääkkeestä tai 
yksityiskohtainen selvitys muuttamisesta.

Perustelu

Lääketurvatoiminnan päätöksenteon on oltava täysin avointa, jotta kaikki sidosryhmät saavat 
täydelliset tiedot ja jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lääketurvatoiminnan riski-hyötysuhteen 
arvioinnin neuvoa-antava komitea tekee 
arvioinnin alulle pannusta asiasta. 
Arviointia varten se voi järjestää yhdessä 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean edustajien kanssa
julkisen kuulemisen. Virasto vahvistaa 
sidosryhmiä kuultuaan julkisten 
kuulemisten järjestämistä koskevat 
periaatteet.
Julkisessa kuulemisessa olisi tarkasteltava 
myös lääkkeen tehokkuutta ja hyötyjä 
sekä aiempia riski-hyötysuhteen 
arviointeja, jotka ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevä komitea tai 
koordinointiryhmä on laatinut 
107 l artiklassa kuvatun myyntiluvan 
myöntämismenettelyn kuluessa.

Perustelu

Komitean järjestämät julkiset kuulemiset ovat hyödyllinen väline, mutta keskustelun 
uskottavuus ja objektiivisuus edellyttävät, että lääkkeen riskien lisäksi tarkastellaan myös sen 
hyötyjä. Päätarkoituksena on turvata potilaan terveys ja arvioida lääkkeen riski-hyötysuhde 
kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteella.

Tarkistus 35
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 k artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos julkinen kuuleminen järjestetään, sen 
päätteeksi on julkaistava alustava selvitys.

Perustelu

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

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

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 
3 a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, 
jonka mukaan valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytettävä 
tiivistelmä lääkkeen turvallisen ja 
tehokkaan käytön edellyttämistä 
olennaisista tiedoista, sovelletaan 
myyntilupiin, jotka on myönnetty ennen 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 

Poistetaan.
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mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi.

Perustelu

Koska valmisteyhteenveto sisältää jo tärkeät tiedot, yhteenveto keskeisistä tiedoista on turha 
ja saattaisi hämmentää potilasta (joka ei ehkä huomaa valmisteyhteenvedossa olevia tärkeitä 
tietoja, jotka eivät sisälly keskeisten tietojen tiivistelmään) ja vaikeuttaa luettavuutta 
(esimerkiksi kun tiedot esitetään usealla kielellä). 

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunnes virasto voi taata 
Eudravigilance-tietokannan toiminnot, 
kaikki säännölliset turvallisuuskatsaukset 
on toimitettava myös niiden maiden 
kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa lääkkeelle on 
myönnetty myyntilupa.
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