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Tarkistus 23
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunnon1, 
1 EUVL C 229, 23.9.2009, s. 19.

Or. en

Tarkistus 24
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa 
sillä edellytyksellä, että sille tehdään luvan 
myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, tai jos on olemassa 
ehtoja taikka rajoituksia, jotka koskevat 
lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, 
kyseistä lääkettä olisi valvottava 
tehostetusti markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi 
pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

(9) Kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa 
sillä edellytyksellä, että sille tehdään luvan 
myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, tai jos on olemassa 
ehtoja taikka rajoituksia, jotka koskevat 
lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, 
kyseistä lääkettä olisi valvottava 
tehostetusti markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista 
tällaisten, valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen sisällytetyllä asiaa 
koskevalla maininnalla varustettujen
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi 
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pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

Or. en

Perustelu

Erityismaininta lääkkeessä, josta tehdään myyntiluvan myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, auttaa terveydenhoitoalan ammattihenkilöstöä ja potilaita 
huomaamaan, mitkä ovat uusia tehostetun seurannan alaisia lääkkeitä, ja lisää heidän 
valppauttaan ilmoittaa mahdollisista haittavaikutuksista.

Tarkistus 25
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa 
sillä edellytyksellä, että sille tehdään luvan 
myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, tai jos on olemassa 
ehtoja taikka rajoituksia, jotka koskevat 
lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, 
kyseistä lääkettä olisi valvottava
tehostetusti markkinoilla. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi 
pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

(9) Kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa 
sillä edellytyksellä, että sille tehdään luvan 
myöntämisen jälkeinen 
turvallisuustutkimus, tai jos on olemassa 
ehtoja taikka rajoituksia, jotka koskevat 
lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, 
kyseistä lääkettä olisi valvottava jatkuvasti
markkinoilla. Kuten muidenkin 
lääkkeiden tapauksessa potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi 
pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

Or. en
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Perustelu

Todella yleinen määrätyn hoidon puutteellinen noudattaminen vaarantaa potilaiden 
terveyden ja rasittaa kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä.  Liian tiukka sanamuoto saattaa 
saada potilaat luopumaan hoidon noudattamisesta ja vaikuttaa epäsuorasti tähän 
lääkeryhmään kuulumattomien lääkkeiden mahdollisten haittavaikutusten ilmoittamiseen. 
Potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi rohkaistava ilmoittamaan kaikista 
mahdollisista haittavaikutuksista.

Tarkistus 26
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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). 
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Tarkistus 27
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voitaisiin varmistaa 
jäsenvaltioiden tiivis yhteistyö 
lääketurvatoiminnassa, direktiivin 
2001/83/EY 27 artiklalla perustetun 
koordinointiryhmän toimeksiantoa olisi 
laajennettava koskemaan kaikkien 
sellaisten lääkkeiden lääketurvatoimintaan 
liittyvien kysymysten tutkimista, joille 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet myyntiluvan.
Jotta koordinointiryhmä selviytyisi uusista 
tehtävistään, sitä olisi edelleen 
vahvistettava ottamalla käyttöön selkeät 
säännöt seuraavien seikkojen suhteen: 
vaadittava asiantuntemus, lausuntojen 
antaminen, avoimuus, jäsenten 
riippumattomuus ja salassapitovelvollisuus 
sekä yhteisön ja jäsenvaltioiden elinten 
kanssa tehtävä yhteistyö.

(12) Jotta voitaisiin varmistaa 
jäsenvaltioiden lääketurvajärjestelmien 
asiantuntemukseen pohjautuva tiivis
keskinäinen yhteistyö 
lääketurvatoiminnassa, on perustettava 
uusi koordinointiryhmä, joka vastaa 
erityisesti lääketurvatoimintaan liittyvistä 
kysymyksistä ja jonka tehtäväksi 
annetaan kaikkien sellaisten lääkkeiden 
lääketurvatoimintaan liittyvien kysymysten
tutkiminen, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan. Jotta uusi
koordinointiryhmä selviytyisi uusista 
tehtävistään, sitä olisi edelleen 
vahvistettava ottamalla käyttöön selkeät 
säännöt seuraavien seikkojen suhteen: 
vaadittava asiantuntemus, lausuntojen 
antaminen, avoimuus, jäsenten 
riippumattomuus ja salassapitovelvollisuus 
sekä yhteisön ja jäsenvaltioiden elinten 
kanssa tehtävä yhteistyö.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 28
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta lääketurvatoimintaan liittyvässä 
päätöksenteossa käytettäisiin samaa 

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

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.

Or. fr

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).

Tarkistus 29
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Voimavarojen käytön koordinoinnin
lisäämiseksi jäsenvaltioiden välillä
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus
antaa tiettyjä lääketurvatoimintaan 
liittyviä tehtäviä toisen jäsenvaltion
suoritettavaksi.

(17) Lääketurvatoiminnan alan 
asiantuntemuksen lisäämiseksi unionin 
tasolla jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus lähettää asiasta vastaava 
henkilöstönsä toisen jäsenvaltion
erikoistuneen henkilöstön koulutettavaksi.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pidä voida luistaa lääketurvatoiminnan velvollisuuksistaan.
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Tarkistus 30
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Säännöllisiä turvallisuuskatsauksia 
koskevien vaatimusten olisi oltava oikeassa 
suhteessa lääkkeiden aiheuttamiin 
riskeihin. Säännöllisten 
turvallisuuskatsausten antamisen olisi sen 
vuoksi oltava yhteydessä äskettäin 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
riskinhallintajärjestelmään, ja 
arviointijaksoja on 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.

Or. fr

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.)
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Tarkistus 31
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten.
Lääketurvatoimintojen riittävä rahoitus 
pitäisi voida varmistaa perittävien
maksujen avulla. Näin kerätyt varat olisi 
pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pysyvässä valvonnassa 
riippumattomuuden takaamiseksi.

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten.
Lääketurvatoimintojen riittävä rahoitus 
pitäisi voida varmistaa välillisesti
perittävien täydentävien varojen avulla.
Näin kerätyt varat olisi pidettävä 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
pysyvässä valvonnassa riippumattomuuden 
takaamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Lääketurvatoiminnan täydellinen taloudellinen riippumattomuus on turvattava. Siksi on 
vältettävä suorien maksujen perimistä, ettei maksun vastineeksi aleta odottaa tiettyjä 
palveluja.

Tarkistus 32
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

3. Muutetaan 11 artikla seuraavasti: Poistetaan.

a) Lisätään 3a alakohta seuraavasti:
”3a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, 
joita tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;”
b) Lisätään alakohta seuraavasti:
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”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>.”

Or. fr

Perustelu

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

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

Tarkistus 33
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

3. Muutetaan 11 artikla seuraavasti: 3. Muutetaan 11 artikla seuraavasti:
a) Lisätään 3a alakohta seuraavasti: a) Lisätään alakohta seuraavasti:
”3a. yhteenveto keskeisistä tiedoista, 
joita tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;”
b) Lisätään alakohta seuraavasti:
”Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
3a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu

"Kun on kyse asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 23 artiklassa tarkoitettuun 
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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>.”

luetteloon sisältyvästä lääkkeestä, 
yhteenvedossa on esitettävä seuraava
maininta: ”Tämän lääkkeen turvallisuutta 
seurataan myyntiluvan myöntämisen 
jälkeen. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
hoidosta vastaavalle lääkärille, apteekkiin 
tai <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>.”

Or. en

Perustelu

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

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

Tarkistus 34
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan
3a alakohtaa lääkkeisiin, jotka on lueteltu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 artiklassa, 
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yhteenvedossa on esitettävä seuraava
lausunto: ”Tämä lääke on tehostetussa 
valvonnassa. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>.”

yhteenvedossa on esitettävä seuraava
maininta: ”Tämän lääkkeen on todettu 
olevan hyödyllinen potilaille, joilla on 
sama terveysongelma kuin sinulla.
Muiden lääkkeiden tavoin sen 
turvallisuutta valvotaan. Kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista on 
ilmoitettava <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>.”

Or. en

Perustelu

Kun on kyse asetuksen 23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon sisältyvistä lääkkeistä, joiden on 
täytettävä erityisedellytykset myyntiluvan saamiseksi, valmisteyhteenvedossa olisi mainittava, 
että lääkkeen turvallisuutta valvotaan eikä että sitä valvotaan tehostetusti. Liian tiukka 
sanamuoto saattaa saada potilaat luopumaan hoidon noudattamisesta ja vaikuttaa 
epäsuorasti tähän lääkeryhmään kuulumattomien lääkkeiden mahdollisten haittavaikutusten 
ilmoittamiseen. Potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi rohkaistava 
ilmoittamaan kaikista mahdollisista haittavaikutuksista.

Tarkistus 35
Ashley Fox

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.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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:

Edellä 19 artiklassa vahvistettujen 
vaatimusten lisäksi myyntiluvan 
myöntämisen ehtona voi olla yksi tai 
useampi seuraavista:

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 37
Bernadette Vergnaud

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.

Or. fr
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Perustelu

Palautetaan ehtojen julkaisuvelvollisuus, koska sen poistaminen ei ole perusteltua.

Tarkistus 38
Bernadette Vergnaud

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 julkistetaan 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.
Pyyntö julkistetaan 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 julkistetaan viipymättä. Jos 
kansallinen toimivaltainen viranomainen 
vahvistaa vaatimuksen, myyntilupaa 
muutetaan siten, että vaatimus sisältyy 
siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
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vastaavasti.

Or. fr

Perustelu

Myyntiluvat, joille asetetaan erityisvaatimuksia, on myönnettävä täysin avoimesti.

Tarkistus 39
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

”1. Perustetaan koordinointiryhmä, jonka 
tehtävänä on tarkastella:

"1. Perustetaan kaksi koordinointiryhmää:

a) Keskinäistä tunnistamista ja 
hajautettuja menettelyjä käsittelevän 
koordinointiryhmän tehtävänä on 
tarkastella

a) kaikkia lääkkeen myyntilupaan kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa liittyviä 
kysymyksiä 4 luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

i) kaikkia lääkkeen myyntilupaan kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa liittyviä 
kysymyksiä 4 luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

b) lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisesti niiden 
lääkkeiden osalta, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan;

c) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin muutoksiin 
liittyviä kysymyksiä 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

ii) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin muutoksiin 
liittyviä kysymyksiä 35 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä lukuun ottamatta.

Virasto vastaa koordinointiryhmän 
sihteeristön tehtävistä.

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

Tehtäviensä täyttämisessä keskinäistä 
tunnistamista ja hajautettuja menettelyjä 
käsittelevällä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 40
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevän koordinointiryhmän 
tehtävänä on tarkastella

i) lääketurvatoimintaan liittyviä 
kysymyksiä 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisesti niiden 
lääkkeiden osalta, joille jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet myyntiluvan;

ii) jäsenvaltioiden myöntämien 
myyntilupien ehtoihin tehtäviin 
muutoksiin liittyviä kysymyksiä 
35 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
lääketurvatoimintaan liittyvien 
kysymysten osalta.

Virasto vastaa koordinointiryhmän 
sihteeristön tehtävistä.
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Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 41
Philippe Juvin

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 lääketurvatoiminnan riski-
hyötysuhteen arvioinnin neuvoa-antava 
komitea.”

Or. fr

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 42
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

”Tehtäviensä täyttämiseksi
koordinointiryhmän jäsenten ja 
asiantuntijoiden on hyödynnettävä 
myyntilupien myöntämisestä vastaavien 
kansallisten elinten käytössä olevia 
tieteellisiä ja sääntelyyn liittyviä resursseja.
Kunkin kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on seurattava suoritetuissa 
arvioinneissa käytetyn asiantuntemuksen 
tasoa ja tuettava nimettyjen
koordinointiryhmän jäsenten ja 
asiantuntijoiden toimintaa.

”Tehtäviensä täyttämiseksi
koordinointiryhmien jäsenten ja 
asiantuntijoiden on hyödynnettävä 
myyntilupien myöntämisestä vastaavien ja 
lääketurvatoiminnasta vastaavien
kansallisten elinten käytössä olevia 
tieteellisiä ja sääntelyyn liittyviä resursseja.
Kunkin kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on seurattava suoritetuissa 
arvioinneissa käytetyn asiantuntemuksen 
tasoa ja tuettava nimettyjen
koordinointiryhmien jäsenten ja 
asiantuntijoiden toimintaa.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklan 
säännöksiä sovelletaan
koordinointiryhmään avoimuuden ja 
jäsenten riippumattomuuden osalta.”

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklan 
säännöksiä sovelletaan
koordinointiryhmiin avoimuuden ja 
jäsenten riippumattomuuden osalta.

Koordinointiryhmän jäsen voi kuulua 
yhtäaikaisesti vain yhteen 
koordinointiryhmään.

Lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevän koordinointiryhmän jäsenet 
ovat hierarkkisesti riippumattomia 
myyntilupien myöntämisestä vastaavista 
kansallisista elimistä." 

Or. fr

Perustelu

Säännös saatetaan vastaamaan lääkeviraston uutta rakennetta, jossa lääketurvatoiminta ja 
myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin toisistaan. 
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Tarkistus 43
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

”4. Viraston johtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin
koordinointiryhmän kokouksiin.

"4. Viraston johtajalla tai hänen 
edustajallaan ja komission edustajilla on 
oikeus osallistua kaikkiin
koordinointiryhmien kokouksiin.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 44
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Koordinointiryhmän jäsenten on 
huolehdittava siitä, että ryhmän tehtävät ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, 
mukaan lukien myyntilupia käsittelevät 
neuvoa-antavat elimet, suorittama työ on 
keskenään asianmukaisesti sovitettu 
yhteen.

5. Koordinointiryhmien jäsenten on 
huolehdittava siitä, että heidän ryhmänsä
tehtävät ja kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten, mukaan lukien myyntilupia 
käsittelevät ja lääkkeiden valvontaa 
käsittelevät neuvoa-antavat elimet, 
suorittama työ on keskenään 
asianmukaisesti sovitettu yhteen.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 45
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ellei tässä direktiivissä muuta säädetä,
koordinointiryhmän on parhaansa mukaan 
pyrittävä tekemään päätökset 
yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei 
päästä, jäsenten enemmistön kanta 
ratkaisee.

6. Ellei tässä direktiivissä muuta säädetä,
koordinointiryhmien on parhaansa mukaan 
pyrittävä tekemään päätökset yksimielisesti.
Jos yksimielisyyteen ei päästä, jäsenten 
enemmistön kanta ratkaisee.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 46
Bernadette Vergnaud

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 47
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Muutetaan 59 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Lisätään aa alakohta seuraavasti:
”aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, 
joita tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;”
b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:
”Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon.
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on 

merkittävä symboli  sekä maininta 
”Uusi tieto”.
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>.”.”
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Or. fr

Perustelu

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

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

Tarkistus 48
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan 59 artiklan 1 kohta seuraavasti: Muutetaan 59 artiklan 1 kohta seuraavasti:
a) Lisätään aa alakohta seuraavasti: a) Lisätään aa alakohta seuraavasti:
”aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, 
joita tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;”
b) Lisätään toinen ja kolmas alakohta 
seuraavasti:
”Ensimmäisen alakohdan aa alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on sijoitettava mustalla 
reunuksella varustettuun tekstilaatikkoon. 
Kaikki uudet ja muutetut tekstit on yhden 
vuoden ajan esitettävä lihavoidulla 
tekstityypillä, ja niiden eteen on 

merkittävä symboli  sekä maininta 
”Uusi tieto”.
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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>.”.”

“aa) Kun on kyse asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 23 artiklassa tarkoitettuun 
luetteloon sisältyvästä lääkkeestä,
yhteenvedossa on esitettävä maininta
”Tämän lääkkeen turvallisuutta 
seurataan myyntiluvan myöntämisen 
jälkeen. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
hoidosta vastaavalle lääkärille, apteekkiin 
tai <kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja www-osoite>.”."

Or. en

Perustelu

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

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

Tarkistus 49
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 



PE438.448v01-00 24/41 AM\803594FI.doc

FI

23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä 
maininta

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>.”

”Tämän lääkkeen on todettu olevan 
hyödyllinen potilaille, joilla on sama 
terveysongelma kuin sinulla. Muiden 
lääkkeiden tavoin sen turvallisuutta 
valvotaan. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava
hoidosta vastaavalle terveydenhuollon 
ammattihenkilölle tai <kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja www-
osoite>.”

Or. en

Perustelu

Todella yleinen määrätyn hoidon puutteellinen noudattaminen vaarantaa potilaiden 
terveyden ja rasittaa kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä.  Liian tiukka sanamuoto saattaa 
saada potilaat luopumaan hoidon noudattamisesta ja vaikuttaa epäsuorasti tähän 
lääkeryhmään kuulumattomien lääkkeiden mahdollisten haittavaikutusten ilmoittamiseen. 

Tarkistus 50
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 65 artiklaan g alakohta
seuraavasti:

Lisätään 65 artiklaan g ja g a alakohta
seuraavasti:

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

“g) edellä 11 artiklan 3a alakohdassa ja 
59 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettua yhteenvetoa keskeisistä 
tiedoista, joita tarvitaan lääkkeen 
käyttämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti,
g a) yhteisön menettelyä, jonka mukaan 
määritellään menettelyn määräajat, 
selkeä rakenne ja kaikkien sidosryhmien 
roolit, muun muassa julkisten 
kuulemisten järjestämistä varten." 
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 51
Philippe Juvin

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.”

Or. fr

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 52
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

1) ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
lääkäreiden, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 

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

ammattihenkilöstön sekä potilaiden
kannustamiseksi ilmoittamaan epäillyistä 
haittavaikutuksista kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
myyntiluvan haltijalle;

Or. fr

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava avoimempi ja mahdollistettava potilaiden aiempaa 
suurempi osallistuminen.

Tarkistus 53
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää minkä tahansa sille 
tämän artiklan nojalla kuuluvan tehtävän 
toisen jäsenvaltion tehtäväksi tämän 
kirjallisella suostumuksella.

Jäsenvaltio ei voi siirtää sille tämän 
artiklan nojalla kuuluvia tehtäviä toisen
hoidettavaksi. Se voi pyytää toiselta 
jäsenvaltiolta koulutusta ja apua tämän 
kirjallisella suostumuksella.

Tehtävän siirtävän jäsenvaltion on 
ilmoitettava siirrosta kirjallisesti
komissiolle, virastolle ja kaikille muille 
jäsenvaltioille. Siirtävän jäsenvaltion ja 
viraston on julkaistava tämä tieto.

Koulutusta pyytävän jäsenvaltion ja sitä 
antavan jäsenvaltion on esitettävä 
yksityiskohtainen, budjetoitu koulutus- ja 
avustussuunnitelma komissiolle ja 
virastolle, jotka rahoittavat sen unionin 
julkisin varoin.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pidä voida luistaa lääketurvatoiminnan velvollisuuksistaan.
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Tarkistus 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
valvovat jatkuvasti lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkkojen toimintaan ja 
markkinoiden valvontaan liittyviin
toimintoihin tarkoitettujen varojen hoitoa 
riippumattomuutensa varmistamiseksi.

Lääketurvatoimintaan, viestintäverkkojen 
toimintaan ja markkinoiden valvontaan 
liittyvien toimintojen on saatava julkista 
rahoitusta oikeassa suhteessa annettuihin 
tehtäviin. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset valvovat jatkuvasti näihin
toimintoihin tarkoitettujen varojen hoitoa 
riippumattomuutensa varmistamiseksi.

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset perivät
myyntiluvan haltijoilta maksuja tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta.

Ensimmäisen kohdan säännökset eivät 
sulje pois sitä, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset perivät
välillisesti täydentäviä varoja tällaisten 
toimintojen toteuttamisesta, kunhan niiden 
riippumattomuus ei millään tavoin 
vaarannu.

Or. fr

Perustelu

Lääketurvatoiminnan täydellinen taloudellinen riippumattomuus on turvattava. Siksi on 
vältettävä suorien maksujen perimistä, ettei maksun vastineeksi aleta odottaa tiettyjä 
palveluja.

Tarkistus 55
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

(1) sellaisten lääkkeiden
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 

(1) yhteenveto sellaisten lääkkeiden
riskinhallintajärjestelmistä, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
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mukaisesti mukaisesti

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 56
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääketurvallisuutta käsittelevä 
www-portaali ja pidettävä sitä yllä, ja 
portaalin on oltava yhteydessä asetuksen
(EY) N:o 726/2004 26 artiklan mukaisesti 
perustettuun Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevään www-portaalin.
Jäsenvaltioiden on julkaistava 
lääketurvallisuutta käsittelevien 
kansallisten www-portaalien kautta ainakin 
seuraavat tiedot:

Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääketurvallisuutta käsittelevä 
www-portaali ja pidettävä sitä yllä, ja 
portaalin on oltava yhteydessä asetuksen
(EY) N:o 726/2004 26 artiklan mukaisesti 
perustettuun Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevään www-portaalin.
Jäsenvaltioiden on julkaistava 
lääketurvallisuutta käsittelevien 
kansallisten www-portaalien kautta ainakin 
seuraavat tiedot:

(1) sellaisten lääkkeiden
riskinhallintajärjestelmät, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

(1) yhteenveto sellaisten lääkkeiden
riskinhallintajärjestelmistä, joille on 
myönnetty myyntilupa tämän direktiivin 
mukaisesti

Or. en

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.
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Tarkistus 57
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) luettelo asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitetuista lääkkeistä, 
joiden on täytettävä erityisehdot tai 
-vaatimukset saadakseen myyntiluvan

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 58
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) luettelo asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitetuista lääkkeistä, 
joiden on täytettävä erityisehdot tai 
-vaatimukset saadakseen myyntiluvan

Or. en
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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 59
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 60
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(3 b) lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista.
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Kaikki lääketurvallisuutta käsittelevissä 
www-portaaleissa esitettävät tiedot, tämän 
artiklan 1–3 a alakohdan tiedot mukaan 
lukien, on esitettävä yleisön helposti 
ymmärrettävässä muodossa. Tiedot 
lääkkeen turvallisuudesta ja mahdollisista 
riskeistä on esitettävä samassa yhteydessä 
kuin tiedot todetuista kokonaishyödyistä.

Or. en

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 61
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

(3 b) lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista.

Kaikki lääketurvallisuutta käsittelevissä 
www-portaaleissa esitettävät tiedot, 
1-3 b alakohdan tiedot mukaan lukien, on 
esitettävä yleisön helposti ymmärrettävässä 
muodossa. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 62
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
106 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun virasto tai kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset antavat 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, kaikki henkilötiedot ja 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot on 
poistettava, ellei niiden julkaiseminen ole 
välttämätöntä kansanterveyden suojelun 
vuoksi.

4. Kun virasto tai kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset antavat 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, kaikki henkilötiedot ja 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot on 
poistettava yhteisymmärryksessä 
myyntiluvan haltijan kanssa, ellei niiden 
julkaiseminen ole välttämätöntä 
kansanterveyden suojelun vuoksi.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijan kuuleminen on tärkeää, jotta liikesalaisuuksia ei tahattomasti paljasteta. 

Tarkistus 63
Philippe Juvin

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 

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

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.

Or. fr

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 64
Philippe Juvin

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

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.

Or. fr
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Perustelu

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

Tarkistus 65
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 artiklassa 
tarkoitettuun tietokanta- ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’, sähköisesti 
tiedot kaikista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät 
yhteisössä ja kolmansissa maissa, 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, 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 
tietoonsa.

Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
Eudravigilance-tietokantaan sähköisesti 
tiedot kaikista muista kuin vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät 
yhteisössä, ja täsmennettävä, esiintyivätkö 
ne ihmisillä sairauden ennaltaehkäisyyn, 
diagnosointiin tai hoitoon taikka 
fysiologisen toiminnan palauttamiseen, 
korjaamiseen tai muuntamiseen 
tavanomaisesti käytettyjen annosten 
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yhteydessä taikka lääkityspoikkeaman tai 
lääkkeen hyväksytyn valmisteyhteenvedon 
vastaisen käytön johdosta, 90 päivän 
kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, jos 
ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa.

Or. fr

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 66
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja 
potilailta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja 
potilailta, 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.

Or. fr
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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 67
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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 tai 
muulla soveltuvalla tavalla.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 68
Philippe Juvin

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 

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

Or. fr

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 69
Philippe Juvin

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:

Or. fr
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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 70
Antonyia Parvanova

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 riskinarvioinnin 
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 on tarkasteltava 
myös lääkkeen tehokkuutta ja hyötyjä 
sekä aiempia riski-hyötysuhteen 
arviointeja, jotka lääkkeitä käsittelevä 
komitea tai koordinointiryhmä on laatinut 
107 l artiklassa kuvatun myyntiluvan 
myöntämismenettelyn kuluessa.

Or. en

Perustelu

Komitean järjestämät julkiset kuulemiset ovat hyödyllinen väline, mutta keskustelun 
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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 71
Philippe Juvin

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 riski-
hyötysuhteen selvittämiseen liittyvän
julkisen kuulemisen.

Or. fr

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.)



PE438.448v01-00 40/41 AM\803594FI.doc

FI

Tarkistus 72
Philippe Juvin

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 julkaistaan alustava selvitys.

Or. fr

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 73
Philippe Juvin

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 

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

Or. fr

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 74
Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en


