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LYHYET PERUSTELUT

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

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

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

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

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

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

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

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

kuningaskunnassa ja Alankomaissa jo tehdään).



PE431.039v01-00 4/18 PA\799721FI.doc

FI

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

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

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

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

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 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.
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Or. en

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komissio esittää kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle potilas-, kuluttaja-, lääkäri-
ja farmasiajärjestöjä sekä jäsenvaltioita ja 
muita asianosaisia kuultuaan 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ymmärrettävyydestä ja 
niiden hyödyllisyydestä yleisön ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kannalta. Arvioituaan edellä mainittuja 
tietoja komissio tekee tarvittaessa 
ehdotuksia valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ulkoasun ja sisällön 
parantamiseksi, jotta yleisö ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
voisivat saada niistä hyödyllistä tietoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden ja jäsenvaltioiden
olisi ilmoitettava näistä vaikutuksista vain 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 

(18) Epäillyistä haittavaikutuksista 
ilmoittamisen yksinkertaistamiseksi 
myyntiluvan haltijoiden olisi ilmoitettava 
näistä vaikutuksista vain jäsenvaltioille ja 
jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
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1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun 
yhteisön lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’.

haittavaikutuksista suoraan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhteisön 
lääketurvatoimintatietokantaan ja 
tietojenkäsittelyverkkoon, jäljempänä 
’Eudravigilance-tietokanta’. Kaikkien 
kansalliseen tietokantaan tehtyjen 
muutosten on viipymättä ja 
automaattisesti käytävä ilmi myös 
Eudravigilance-tietokannasta. 
Eudravigilance-tietokannan ja 
kansallisen tietokannan on oltava täysin 
yhteentoimivia.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY1 ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 
2000 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/20012
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soveltamista. Jotta voidaan havaita, 
arvioida, ymmärtää ja torjua lääkkeiden 
haittavaikutuksia sekä vähentää 
lääkkeiden riskejä ja lisätä niiden hyötyjä 
kansanterveyden suojelemiseksi, 
Eudravigilance-tietokannassa on voitava 
käsitellä henkilötietoja yhteisön 
tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
1 EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

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:
”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. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 21 a artikla seuraavasti: Poistetaan.

”21 a artikla

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista:

(1) riskinhallintajärjestelmään kuuluvien, 
lääkkeiden turvalliseen käyttöön liittyvien 
tiettyjen toimenpiteiden suorittaminen;

(2) myyntiluvan myöntämisen jälkeisten 
turvallisuustutkimusten tekeminen;

(3) IX osastossa tarkoitettuja vaatimuksia 
tiukempien vaatimusten noudattaminen 
haittavaikutusten kirjaamisessa tai 
ilmoittamisessa;
(4) muut ehdot tai rajoitukset, jotka 
koskevat kyseisen lääkkeen turvallista ja 
tehokasta käyttöä.

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.”

Or. en

Perustelu

Artikla ei tuo mitään lisäarvoa. Niitä tilanteita varten, joissa ei ole muita hoitovaihtoehtoja 
(monille lääkkeille vastustuskykyinen HIV-kanta, parantumaton syöpä tai jos saatavilla olevat 
lääkkeet tuottavat vain keskinkertaisia tuloksia), unionissa ja jäsenvaltioissa on jo annettu 
säännöksiä myyntilupamenettelyjen nopeuttamisesta. Tämä artikla saattaisi johtaa 
yksinkertaistettujen ja nopeutettujen myyntilupamenettelyjen yleistymiseen myös silloin, kun 
valmiste ei tule sellaiseen lääketieteelliseen tarpeeseen, johon ei vielä ole hoitoa. 
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koordinointiryhmän kokousten 
yksityiskohtaiset esityslistat on saatettava 
julkisesti saataville viimeistään kokousta 
edeltävänä päivänä. Koordinointiryhmän 
kokousten yksityiskohtaiset pöytäkirjat 
samoin kuin päätökset, äänestystulokset 
ja ilmaistut perustelut sekä vähemmistöön 
jääneet mielipiteet on saatettava julkisesti 
saataville kokousta seuraavan kuukauden 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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 
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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>.”.”

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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. en

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

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 13

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

Komission teksti Komission teksti

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten on rahoitettava lääketurvatoiminta, koska ne ovat vastuussa 
kansanterveydestä ja lupien myöntämisestä.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Myyntiluvan haltijoiden on toimitettava 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti tiedot kaikista vakavista 
haittavaikutuksista, jotka ilmenevät niiden 
alueella, 15 päivän kuluessa ilmoituksen 
saamisesta tai, jos ilmoitusta ei ole, siitä 
päivästä, jona kyseinen myyntiluvan haltija 
sai tapauksen tietoonsa.

Or. en
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Perustelu

Myyntiluvan haltijoilla on velvollisuus toimittaa tiedot kansallisille viranomaisille 
mahdollisimman nopeasti, jotta nämä saavat selkeän kuvan alueellaan myynnissä olevien 
lääkkeiden haittavaikutuksista ja voivat tarvittaessa tehdä ripeästi oikeat päätökset 
kansanterveyden suojaamiseksi varautumisperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti tiedot kaikista epäillyistä 
muista kuin vakavista haittavaikutuksista.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoilla on velvollisuus toimittaa tiedot kansallisille viranomaisille 
mahdollisimman nopeasti, jotta nämä saavat selkeän kuvan alueellaan myynnissä olevien 
lääkkeiden haittavaikutuksista ja voivat tarvittaessa tehdä ripeästi oikeat päätökset 
kansanterveyden suojaamiseksi varautumisperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on tutustuttava 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
Eudravigilance-tietokannan kautta ja 

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tutustuttava 
haittavaikutuksia koskeviin ilmoituksiin 
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arvioitava myyntiluvan haltijoilta saatujen 
tietojen laatu. Niiden on tarpeen mukaan 
otettava potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan ja pyydettävä 
myyntiluvan haltijoita järjestämään
tällaisten ilmoitusten seuranta. 
Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava 
saamansa seurantatiedot Eudravigilance-
tietokantaan.

Eudravigilance-tietokannan kautta ja 
arvioitava myyntiluvan haltijoilta saatujen 
tietojen laatu. Niiden on tarpeen mukaan 
otettava potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan ja järjestettävä
tällaisten ilmoitusten seuranta. 
Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava 
saamansa seurantatiedot toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19

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

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

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
alueellaan ilmenevistä epäillyistä 
haittavaikutuksista, joista ne saavat tiedon 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä, 
sairaaloilta ja potilailta, myyntiluvan 
haltijoilta sekä lääkityspoikkeamien 
ilmoittamista ja ehkäisyä koskevilta 
ohjelmilta.

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista 
toimitetaan lääkkeitä käsitteleviä 
kansallisia www-portaaleja käyttäen ja 
kaikilla muilla tarkoituksenmukaisilla 
tavoilla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 
myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointilausunnon sellaisenaan tai 
muutoksin ottaen huomioon kyseisen 
kohdan mukaisesti mahdollisesti esitetyt 
huomautukset.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulle 
myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea hyväksyy 
arviointilausunnon sellaisenaan tai 
muutoksin.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Niiden päätökset saatetaan viipymättä 
julkisesti saataville. Jos myyntilupaa 
muutetaan lääketurvatoimintaan 
liittyvistä syistä, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
vertailujäsenvaltion on viipymättä 
julkaistava päivitetty arviointilausunto 
asianomaisesta lääkkeestä tai 
yksityiskohtainen selvitys muuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoiminnan päätöksenteon on oltava täysin avointa, jotta kaikki sidosryhmät saavat 
täydelliset tiedot ja jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten vastuullisuuteen.
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

Virasto julkistaa 107 b – 107 l artiklassa 
tarkoitetut suositukset, lausunnot ja 
päätökset Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevää www-portaalia käyttäen.

Virasto julkistaa 107 b – 107 l artiklassa 
tarkoitetut säännölliset 
turvallisuuskatsaukset, tieteelliset 
arvioinnit lääkkeen riski-hyötysuhteesta,
suositukset, lausunnot ja päätökset 
Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevää 
www-portaalia käyttäen.

Or. en

Perustelu

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


