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LYHYET PERUSTELUT

Lääkkeillä on huomattava vaikutus EU:n kansalaisten terveyteen. Vaikutukset voivat 
kuitenkin olla myös kielteisiä, ja Euroopan komission arvion mukaan kielteiset vaikutukset 
aiheuttavat noin 5 prosenttia kaikista sairaalahoitokerroista (tarkkoja arvioita ei kuitenkaan 
voida esittää, koska osa tapauksista jää ilmoittamatta). Tietoisuus lääketurvatoimien 
tehostamistarpeesta lisääntyi, kun tulehduskipulääkkeenä käytetty rofekoksibi (Vioxx) 
vedettiin pois markkinoilta vuonna 2004, koska se lisäsi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä 
(Yhdysvalloissa sen arvioidaan aiheuttaneen yli 30 000 aivohalvausta, joista osa oli johtanut 
kuolemaan).

Lääketurvatoiminta voidaan nähdä prosessina ja tieteenalana, joiden tarkoituksena on seurata 
lääkkeiden turvallisuutta, kuten kerätä ja hallinnoida lääketurvallisuustietoja, arvioida näitä 
tietoja turvallisuusriskien kartoittamiseksi, ryhtyä tarvittaessa toimiin turvallisuusriskien 
johdosta esimerkiksi tiedottamalla niistä sekä arvioida menettelyjä ja tuloksia. 

Keskitetyn lupamenettelyn piirissä olevien lääkkeiden lääketurvatoimista säädetään 
asetuksessa 726/2004. Kansallisen lupamenettelyn piiriin kuuluviin lääkkeisiin sovelletaan 
direktiivissä 2001/83 säädettyä menettelyä. Tässä lausunnossa käsitellään asetukseen 
726/2004 esitettäviä tarkistuksia.

Komissio haluaa parantaa nykyistä lääketurvajärjestelmää selkeyttämällä eri toimijoiden 
rooleja, yksinkertaistamalla menettelyjä, lisäämällä avoimuutta ja tiedotusta, parantamalla 
tietojenkeruu- ja arviointimenettelyjä, lisäämällä sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia 
sekä määrittelemällä parhaita käytäntöjä.

Lausunnon valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä mutta katsoo, että erityisesti 
kuluttajansuojan, avoimuuden ja tietosuojan suhteen sitä voidaan edelleen parantaa.
Valmistelija ehdottaa siksi seuraavanlaisia tarkistuksia:

 Lääkkeiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyn lääketurvatoiminnan eri vaiheissa 
olisi oltava direktiivissä 95/46/EY esitettyjen tietosuojaperiaatteiden mukaista.

 Ehdotettua tiivistelmää lääkkeen turvallisen ja tehokkaan käytön edellyttämistä 
olennaisista tiedoista ei voida hyväksyä, koska ilmaus "olennaiset tiedot" on 
harhaanjohtava ja voidaan ymmärtää väärin. 

 Potilailta saatavat ilmoitukset voivat auttaa ymmärtämään entistä paremmin 
lääkkeiden haittavaikutuksia, kuten tapahtui, kun potilaiden ilmoitusten ansiosta 
masennuslääkkeenä käytetyn paroksetiinin (Deroxat/Seroxat) todettiin lisäävän 
itsemurhariskiä ja aiheuttavan vieroitusoireita (sähköiskutuntemukset päässä), jos 
potilas haluaa lopettaa lääkityksen. 

 Kuluttajien olisi tehtävä ilmoitukset suoraan kansallisille viranomaisille. Hajautetussa 
ilmoitusjärjestelmässä Euroopan tietokantaan tehtäviä haittavaikutusilmoituksia 
koordinoidaan jäsenvaltioissa (riippumatta siitä, ovatko ne potilaiden, terveysalan 
ammattihenkilöiden vai farmasian alan yritysten tekemiä). Näin tietosuojaa voidaan 
tehostaa ja taata Euroopan tasolla kirjattujen tietojen laatu. Jäsenvaltioiden 
terveysviranomaiset ovat myös lähempänä ilmoitusten tekijöitä ja voivat näin
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– tarkastella ilmoituksia ja erityisasiantuntemuksensa perusteella täydentää niitä 
tärkeällä tiedolla 

– saada selkeän kuvan alueellaan esiintyvistä haittavaikutuksista 
– kertoa haittavaikutuksista maansa asukkaille heidän omalla kielellään (kuten 

Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa jo menetellään). 
 Myös kuluttajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi voida käyttää 

keskitettyä Eudravigilance-tietokantaa, jotta helposti saatavilla olevan luotettavan 
tiedon avulla voidaan estää vältettävissä olevien haittavaikutusten toistuva 
esiintyminen. Näin voidaan tehokkaasti puuttua jäsenvaltioiden välisiin eroihin 
lääkkeiden haittavaikutuksia koskevassa tietämyksessä. Eudravigilance-tietokannan 
yleinen käyttömahdollisuus on tarpeen, jotta voidaan palauttaa kansalaisten luottamus 
terveysviranomaisten kykyyn suojella kansanterveyttä.

 Ilmoitukset olisi voitava tehdä verkkopalvelun lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi 
postitse, faksaamalla ja puhelimitse, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, jotta 
ilmoituksen voisivat tehdä myös ne, joilla ei ole mahdollisuutta tai jotka eivät osaa 
käyttää internetiä, ja jotta voidaan kehittää potilaiden tekemiä ilmoituksia.

 Kaikki jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin lääketurvatoiminnan puitteissa laaditut 
lääkearviointiraportit on julkistettava. Kun kyseessä on ensisijainen yleinen etu, kuten 
lääketurvatoiminnassa, on aina huolehdittava, että tiedot ovat täysin julkisia.

 Lääketurvajärjestelmät olisi edelleen rahoitettava julkisin varoin, jotta voidaan 
korostaa viranomaisten vastuuta kansalaistensa suojelusta ja varmistaa niiden 
riippumattomuus.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

2. Eudravigilance-tietokanta on täysin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä viraston ja komission 
saatavilla. Se on myyntiluvan haltijoiden 
saatavilla siinä määrin kuin on tarpeen 
niitä koskevien 
lääketurvatoimintavelvoitteiden 
täyttämiseksi.

2. Eudravigilance-tietokanta on täysin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä viraston ja komission 
saatavilla. Se on myyntiluvan haltijoiden, 
terveydenhoidon ammattihenkilöiden ja 
yleisön saatavilla siten, että taataan 
henkilötietojen suoja.
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Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa asianmukaisessa laajuudessa 
siten, että tietosuoja taataan.
Eudravigilance-tietokannan sisältämät 
tiedot on tarjottava yleisesti saataville 
aggregoidussa muodossa ja niihin on 
liitettävä tietojen tulkintaohjeet.

Eudravigilance-tietokannan sisältämät 
tiedot on tarjottava yleisesti saataville 
aggregoidussa muodossa ja niihin on 
liitettävä tietojen tulkintaohjeet.

Or. en

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

3. Yleisö voi pyytää Eudravigilance-
tietokantaan sisältyviä yksittäisiä 
haittavaikutusilmoituksia. Viraston tai 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, 
jolta niitä on pyydetty, on toimitettava 
tällaiset ilmoitukset 90 päivän kuluessa,
ellei niiden paljastaminen vaaranna 
ilmoitusten kohteena olevien 
nimettömyyttä.

3. Yleisö voi pyytää Eudravigilance-
tietokantaan sisältyviä yksittäisiä 
haittavaikutusilmoituksia. Viraston tai 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, 
jolta niitä on pyydetty, on toimitettava 
tällaiset ilmoitukset 90 päivän kuluessa
siten, että taataan henkilötietojen suoja.

Or. en

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen. Tietosuojamääräyksiä on 
noudatettava.
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Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(2) tiivistelmä tämän asetuksen 56 artiklan 
1 kohdan a ja aa alakohdassa tarkoitettujen
komiteoiden sekä koordinointiryhmän 
kustakin kokouksesta lääketurvatoiminnan 
osalta

(2) yksityiskohtainen pöytäkirja tämän 
asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a ja aa 
alakohdassa tarkoitettujen komiteoiden 
sekä koordinointiryhmän kustakin 
kokouksesta lääketurvatoiminnan osalta

Or. en

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea antaa suosituksia 
myyntiluvan muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevä komitea antaa 
suosituksen pohjalta lausunnon ja
komissio tekee päätöksen 10 artiklan 
mukaisesti.

2. Jos lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea antaa lausunnon
myyntiluvan muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, komissio tekee päätöksen 10 
artiklan mukaisesti.

Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean lausunto ja 
komission päätös julkistetaan viipymättä. 

Or. en
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Perustelu

Lääketurvajärjestelmän on oltava täysin avoin, jotta voidaan varmistaa kaikkien 
sidosryhmien tiedonsaanti ja erityisesti jotta voidaan palauttaa potilaiden ja kansalaisten 
luottamus terveydenhuoltoviranomaisten vastuullisuuteen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Viraston tulot koostuvat yhteisön 
rahoitusosuudesta ja maksuista, joita 
yritykset suorittavat yhteisön myyntilupien 
saamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä muista 
viraston tai koordinointiryhmän tarjoamista 
palveluista, kun kyseessä on direktiivin 
2001/83/EY 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan mukaisten tehtävien 
hoitaminen."

"Viraston tulot koostuvat yhteisön 
rahoitusosuudesta ja maksuista, joita 
yritykset suorittavat yhteisön myyntilupien 
saamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä muista 
viraston tai koordinointiryhmän tarjoamista 
palveluista, kun kyseessä on direktiivin 
2001/83/EY 107 c, 107 e, 107 g, 107 l ja 
107 r artiklan sekä tämän asetuksen 28 b 
artiklan mukaisten tehtävien hoitaminen."
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
(jäljempänä yhteisesti "budjettivallan 
käyttäjä") tarkistavat tarvittaessa yhteisön 
rahoitusosuutta. Tarkistuksen tulee 
perustua tarpeiden arviointiin ja siinä on 
otettava huomioon maksujen taso."

Or. en

Perustelu

Viraston rahoituksen on oltava riittävä, jotta se voi huolehtia tärkeistä tehtävistään.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

"4. Lääketurvatoimintaan, "4. Lääketurvatoimintaan, 
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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." 

viestintäverkkojen toimintaan ja 
markkinoiden valvontaan liittyvien 
toimintojen on saatava julkista rahoitusta 
oikeassa suhteessa annettuihin tehtäviin."

Or. en

Perustelu

Viranomaisten on vastattava lääketurvatoimien rahoituksesta, koska ne ovat vastuussa 
kansanterveyden suojelusta ja koska ne ovat ottaneet lupien myöntämisen tehtäväkseen.

Tarkistus 7

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. en
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen valmistelijan direktiivin 2001/83/EY 11 artiklan 3 a kohtaan 
sekä 59 artiklan 1 kohdan a a alakohtaan esittämän tarkistuksen kanssa.


