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Tarkistus 8
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 asetusehdotuksen koko tekstiin.
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Tarkistus 9
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 10
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voitaisiin varmistaa kaikkialla 
yhteisössä yhdenmukainen reagointi 
ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvissä turvallisuuskysymyksissä, 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean olisi tuettava 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 

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

Or. fr

Tarkistus 11
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä 
edellytyksellä, että siitä tehdään luvan 
saamisen jälkeinen turvallisuustutkimus, 
tai ehdoilla taikka rajoituksilla, jotka 
koskevat lääkkeen turvallista ja tehokasta 
käyttöä, kyseistä lääkettä olisi jatkuvasti
seurattava markkinoilla. Kuten muidenkin 
lääkkeiden tapauksessa potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston 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 12
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 asetusehdotuksen koko tekstiin.

Tarkistus 13
Bernadette Vergnaud

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

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kohta poistetaan, koska lääketurvatoiminta ja myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin 
toisistaan.

Tarkistus 14
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

Virasto laatii ja julkaisee luettelon ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joihin kohdistuu 
tehostettu valvonta. 

Virasto laatii ja julkaisee luettelon ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä. 

Or. en

Perustelu

Ei ole mielekästä sanoa, että luettelon aineet ja lääkkeet, joiden on täytettävä erityisehdot tai 
-vaatimukset, ovat "tehostetussa" valvonnassa, koska eri lääkkeiden valvonnan tulisi olla 
samantasoista ja koska liian tiukka sanamuoto saattaa saada potilaat luopumaan hoidon 
noudattamisesta.
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Tarkistus 15
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista. Unionin 
jäsenvaltioiden kansalaiset voivat tehdä 
sähköisen ilmoituksen äidinkielellään.

Virasto tarjoaa myös yleisön käyttöön 
muita keinoja, joilla potilaat voivat 
ilmoittaa haittavaikutuksista, kuten 
tarkoitukseen varattu puhelinnumero tai 
sähköpostiosoite.

Or. fr

Tarkistus 16
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 17
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(4) luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu 
tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitettu 
tehostettu valvonta

(4) luettelo tämän asetuksen 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. 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 18
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu
tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitettu 
tehostettu valvonta

(4) luettelo tämän asetuksen 23 artiklassa
tarkoitetuista lääkkeistä, joiden on 
täytettävä erityisehdot tai -vaatimukset 
saadakseen myyntiluvan 

Or. en

Perustelu

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time.

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

Tarkistus 19
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(4 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 
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ne sisältävät perustiedot lääkkeestä ja sen turvallisesta käytöstä.

Tarkistus 20
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

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

Tarkistus 21
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä 
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muutoksista;

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

Or. en

Perustelu

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

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

Tarkistus 22
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) lyhyt esitys tuotetietoihin tehdyistä 
muutoksista

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 23
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
26 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) edellä tämän asetuksen 56 artiklan 
1 kohdan a ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän, 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja komission tämän asetuksen 28, 28 a ja 
28 b artiklan mukaisten menettelyjen sekä 
direktiivin 2001/83/EY IX osaston 3 luvun 
2 ja 3 jakson mukaisten menettelyjen 
puitteissa antamat arviointipäätelmät, 
suositukset, lausunnot ja päätökset.

(10) edellä tämän asetuksen 56 artiklan 
1 kohdan a ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän, 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja komission tämän asetuksen 28, 28 a ja 
28 b artiklan mukaisten menettelyjen sekä 
direktiivin 2001/83/EY IX osaston 3 luvun 
2 ja 3 jakson mukaisten menettelyjen 
puitteissa antamat arviointipäätelmät, 
suositukset, lausunnot ja päätökset.

Kaikki lääketurvallisuutta käsittelevässä 
www-portaalissa esitettävät tiedot, tämän 
artiklan 1–10 alakohtien 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.
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Tarkistus 24
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 25
Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto seuraa valikoitua
lääketieteellistä kirjallisuutta ja etsii siitä 
ilmoituksia tiettyjä vaikuttavia aineita 
sisältävien ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista. 
Se julkaisee luettelon seurannan kohteena 
olevista vaikuttavista aineista ja 
julkaisuista.

1. Virasto seuraa lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja etsii siitä ilmoituksia 
tiettyjä vaikuttavia aineita sisältävien 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
epäillyistä haittavaikutuksista. Se julkaisee 
luettelon seurannan kohteena olevista 
vaikuttavista aineista ja julkaisuista.

2. Virasto syöttää valikoidusta
kirjallisuudesta saadut merkitykselliset 
tiedot Eudravigilance-tietokantaan. 

2. Virasto syöttää kirjallisuudesta saadut 
merkitykselliset tiedot Eudravigilance-
tietokantaan.
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Or. en

Perustelu

Virastolle voitaisiin antaa tehtäväksi seurata kaikkea lääketieteellistä kirjallisuutta, jossa 
käsitellään tunnettuja vaikuttavia aineita, muutoin myyntiluvan haltijan työtaakka ei luvatusti 
vähene, koska myyntiluvan haltija joutuisi seuraamaan sitä, mitä kirjallisuutta virasto seuraa, 
ja huolehtimaan kaiken muun kirjallisuuden seurannasta. 

Tarkistus 26
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea arvioi säännölliset 
turvallisuuskatsaukset.

3. Euroopan lääketurvatoimintakomitea
arvioi tieteellisesti lääkkeen riski-
hyötysuhteen kaikkien saatavilla olevien 
tietojen pohjalta, säännölliset 
turvallisuuskatsaukset ja Eudravigilance-
tietokantaan talletetut tiedot mukaan 
lukien.

Se laatii arviointiraportin 90 päivän 
kuluessa säännöllisen 
turvallisuuskatsauksen vastaanottamisesta 
ja toimittaa sen myyntiluvan haltijalle.

Se laatii tieteellisen raportin lääkkeen 
riski-hyötysuhteesta 90 päivän kuluessa 
säännöllisen turvallisuuskatsauksen 
vastaanottamisesta ja toimittaa sen 
myyntiluvan haltijalle ja 
lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevälle koordinointiryhmälle.

Myyntiluvan haltija voi 30 päivän kuluessa 
arviointiraportin vastaanottamisesta 
toimittaa huomautuksia virastolle.

Myyntiluvan haltija ja 
lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevä koordinointiryhmä voivat
30 päivän kuluessa arviointiraportin 
vastaanottamisesta toimittaa huomautuksia
Euroopan lääketurvatoimintakomitealle.

Myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
ottaen huomioon myyntiluvan haltijan 
mahdollisesti esittämät huomautukset.

Myyntiluvan haltijalle ja 
lääketurvatoiminnan riskinarviointia 
käsittelevälle koordinointiryhmälle
huomautusten esittämistä varten varatun 
jakson päättymistä seuraavassa 
kokouksessaan Euroopan 
lääketurvatoimintakomitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
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ottaen huomioon esitetyt huomautukset.
Arviointiraportti on saatettava viipymättä 
julkisesti saataville Euroopan 
lääketurvallisuutta käsittelevän www-
portaalin kautta [18 kuukauden kuluttua 
3 artiklassa tarkoitetusta päivästä]. 

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 27
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Euroopan lääketurvatoimintakomitea 
antaa 30 päivän kuluessa raportin 
hyväksymisestä lausunnon kyseisen 
myyntiluvan voimassa säilyttämisestä, 
muuttamisesta, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta.

Or. fr

Perustelu

Säännös saatetaan vastaamaan lääkeviraston uutta rakennetta, jossa lääketurvatoiminta ja 
myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin toisistaan. 
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Tarkistus 28
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 29
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

"aa) lääketurvatoimintakomitea, jonka 
tehtävänä on arvioida keskitetyn 
menettelyn mukaisesti markkinoille 
saatettuja lääkkeitä myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen lääketurvatoimintaan
liittyvistä syistä;”

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 30
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lääketurvatoimintakomitean
kokoonpano on seuraava:

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

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

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

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

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

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

Or. fr

Perustelu

Säännös saatetaan vastaamaan lääkeviraston uutta rakennetta, jossa lääketurvatoiminta ja 
myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin toisistaan. 
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Tarkistus 31
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lääketurvatoimintakomitean jäsenten 
ja varajäsenten nimittäminen pohjautuu 
heidän asiantuntemukseensa ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
lääketurvatoiminnassa ja riskinarvioinnissa 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen erityispätevyys ja laaja-
alainen asiantuntemus kyseisellä alalla. He 
ovat hierarkkisesti riippumattomia 
myyntilupien myöntämisestä vastaavista 
kansallisista elimistä ja ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevästä 
komiteasta. Tämän vuoksi viraston 
toimitusjohtaja avustaa hallintoneuvostoa 
ja komissiota, jotta varmistetaan, että 
komitean lopullinen kokoonpano kattaa 
kaikki sen tehtävien kannalta 
merkitykselliset tieteen alat.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 32
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean jäsenet ja 
varajäsenet nimitetään 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran. Komitea valitsee puheenjohtajan 
jäsentensä keskuudesta 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran.

3. Lääketurvatoimintakomitean jäsenet ja 
varajäsenet nimitetään 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran. Komitea valitsee puheenjohtajan 
jäsentensä keskuudesta 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 33
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 61 artiklan 3, 4, 7 ja 
8 kohtaa sovelletaan lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavaan 
komiteaan.

4. Edellä olevan 61 artiklan 3, 4, 7 ja 
8 kohtaa sovelletaan 
lääketurvatoimintakomiteaan.

Or. fr

Perustelu

Säännös saatetaan vastaamaan lääkeviraston uutta rakennetta, jossa lääketurvatoiminta ja 
myyntiluvan myöntäminen erotetaan täysin toisistaan. 
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Tarkistus 34
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean jäsenet ja 
varajäsenet eivät saa pyytää tai ottaa 
vastaan ohjeita miltään toimivaltaiselta 
kansalliselta viranomaiselta, organisaatiolta 
tai henkilöltä. Jäsenten ja varajäsenten on 
hoidettava heille annetut tehtävät 
objektiivisesti ja tasapuolisesti.

5. Lääketurvatoimintakomitean jäsenet ja 
varajäsenet eivät saa pyytää tai ottaa 
vastaan ohjeita miltään toimivaltaiselta 
kansalliselta viranomaiselta, organisaatiolta 
tai henkilöltä. Jäsenten ja varajäsenten on 
hoidettava heille annetut tehtävät 
objektiivisesti ja tasapuolisesti.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 35
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
61 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten edustajilla on oikeus 
osallistua kaikkiin lääketurvatoiminnan 
riskinarvioinnin neuvoa-antavan 
komitean kokouksiin, jotta helpotetaan 
soveltuvaa koordinointia viraston 
tehtävien ja toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten toteuttaman työn välillä. 
He voivat pyydettäessä antaa selvityksiä 
tai tietoja mutta eivät saa pyrkiä 

Poistetaan.
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vaikuttamaan päätöksiin.”

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus, ja niiden julkisen 
rahoituksen on oltava oikeassa suhteessa 
annettuihin tehtäviin. Tämä ei sulje pois 
sitä, että virasto perii välillisesti 
täydentäviä varoja tällaisten toimintojen 
toteuttamisesta, kunhan sen 
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.
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Tarkistus 37
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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).

Tarkistus 38
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

se on muutettuna direktiivillä …/…/EY, 
11 artiklan ensimmäisen kohdan 
3 a alakohdassa ja 59 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa säädettyä vaatimusta, jota 
sovelletaan lääkkeisiin, joille on myönnetty 
lupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
9 artiklan 4 kohdan a–d alakohdan nojalla, 
sovelletaan myyntilupiin, jotka on 
myönnetty ennen tämän asetuksen 
3 artiklan toisessa kohdassa vahvistettua 
päivämäärää, kyseisen luvan uusimisesta 
alkaen tai kolmen vuoden kuluttua 
mainitusta päivämäärästä sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aiempi.

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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.

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


