
AM\808731FI.doc PE439.867v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2008/0255(COD)

7.4.2010

TARKISTUKSET
9 - 16

Lausuntoluonnos
António Fernando Correia De Campos
(PE439.345v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja 
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja 
reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))



PE439.867v01-00 2/8 AM\808731FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\808731FI.doc 3/8 PE439.867v01-00

FI

Tarkistus 9
Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta
Anja Weisgerber PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä. 
Vaatimus koskee tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä.

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä. 
Vaatimus koskee tietoja kokeellisista
muista tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, paitsi jos 
toimivaltainen kansallinen viranomainen 
on jo tarkastanut kyseisten tietojen 
sisällön, ja että virasto tai toimivaltainen 
kansallinen viranomainen seuraa 
toimenpiteitä, joita valmistajan on 
toteutettava saatuaan haittavaikutuksia 
koskevan ilmoituksen, ja saattaa tämän 
seurauksena lähdekirjallisuuden 
välittömästi ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään byrokraattista taakkaa, joka aiheutuu vaatimuksesta, 
että viraston on tarkastettava kaikki lääkkeisiin liittyvät tiedot.
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Tarkistus 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä. 
Vaatimus koskee tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä.

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden tarjoamista.
Vaatimus koskee tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 II 
osaston mukaisesti luvan saaneita ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 11
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä. 

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä. 
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Vaatimus koskee tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä.

Olisi myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, ja että se 
seuraa toimenpiteitä, joita valmistajan on 
toteutettava saatuaan haittavaikutuksia 
koskevan ilmoituksen, ja saattaa tämän 
seurauksena lähdekirjallisuuden 
välittömästi ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus koskee tietoja, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet 
lääkkeiden rekisteröinnin yhteydessä ja jotka ovat itse asiassa peiteltyjä, kansalaisten 
passiivisesti saamia tietoja (push information). Tutkimuksia koskevat olennaiset tiedot on 
sisällytettävä pakkausselosteeseen ja valmisteyhteenvetoon, joka on osa 
myyntilupahakemusta.

Tarkistus 12

Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta
Anja Weisgerber PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2001/83/EY 100 g artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viraston on tarkastettava 
kyseisen direktiivin 100 b artiklan 
d alakohdassa tarkoitetut lääkkeisiin 
liittyvät tiedot ennen niiden levittämistä.

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2001/83/EY 100 g artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viraston tai toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen on tarkastettava 
kyseisen direktiivin 100 b artiklan 
d alakohdassa tarkoitetut lääkkeisiin 
liittyvät tiedot ennen niiden levittämistä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään byrokraattista taakkaa, joka aiheutuu vaatimuksesta, 
että viraston on tarkastettava kaikki lääkkeisiin liittyvät tiedot.

Tarkistus 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2001/83/EY 100 g artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viraston on tarkastettava 
kyseisen direktiivin 100 b artiklan 
d alakohdassa tarkoitetut lääkkeisiin 
liittyvät tiedot ennen niiden levittämistä.

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2001/83/EY 100 g artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viraston on tarkastettava 
kyseisen direktiivin 100 b artiklan 
d alakohdassa tarkoitetut lääkkeisiin 
liittyvät tiedot ennen niiden tarjoamista.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
myyntiluvan haltijan on toimitettava 
virastolle malli levitettäväksi tarkoitetuista 
tiedoista.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
myyntiluvan haltijan on toimitettava 
virastolle malli tarjottavaksi tarkoitetuista 
tiedoista.
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Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 15
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 60 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Kieltävän lausunnon antamiseen varattu 60 päivän määräaika voi olla Euroopan 
lääkevirastolle kireä varsinkin, kun hakemusten määrää ei tällä hetkellä voida arvioida.
Tämä säännös olisi poistettava, jotta vältytään tilanteelta, jossa lupa annetaan 
automaattisesti siksi, että virastoon tulvii hakemuksia.
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Tarkistus 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 60 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 90 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta, ja sen on perusteltava 
päätöksensä asianmukaisesti. Jos virasto 
ei anna kieltävää lausuntoa 90 päivän
kuluessa, tietoja pidetään hyväksyttyinä ja 
ne voidaan julkaista.

Or. en

Perustelu

Euroopan lääkeviraston perustelujen avulla voidaan parantaa tietojen esittämisen avoimuutta 
ja tehokkuutta. Komission asettama 60 päivän määräaika myyntiluvan haltijoiden tarjoamien 
tietojen hiljaiselle hyväksymiselle vaikuttaa liian lyhyeltä, jotta virasto voisi asianmukaisesti 
hoitaa tehtävänsä. Määräaikaa olisi pidennettävä 90 päivään, koska silloin virasto voi 
tarkastaa tiedot eikä potilaita estetä hyödyntämästä mahdollisimman pian uusia, 
innovatiivisia lääkkeitä.


