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LYHYET PERUSTELUT

Nämä kaksi lääketurvatoimintaa koskevaa ehdotusta (asetus ja direktiivi) ovat äärimmäisen 
ajankohtaisia. Keskustelu A(H1N1)-virusrokotteesta, joka sai myyntiluvan pikamenettelyllä, 
on osoittanut, että kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa viranomaisten kykyyn tarjota 
suojaa. Äskettäisen tutkimuksen mukaan 61 prosenttia Ranskan lääkäreistä ei aio itse ottaa 
rokotetta. Tässä yhteydessä korostuu entisestään – mikäli se edes on tarpeen – se, että 
Euroopan unioni tarvitsee tehokkaan lääketurvatoimintaa koskevan politiikan kansalaisten 
rauhoittamiseksi ja suojelemiseksi.

Viime vuosilta voidaan valitettavasti mainita muutamia tapauksia, joissa lääkkeille 
myönnettiin myyntilupa klassisella menettelyllä, mutta silti niistä aiheutui huomattavia
sivuvaikutuksia: 
– rofekoksibi (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®), ibuprofeiinin tehoa vastaava tulehduslääke, 
joka aiheutti tuhansia kuolemaan johtaneita sydäninfarkteja, sai myyntiluvan vuonna 1999 ja 
vedettiin pois markkinoilta vuonna 2004
– paroksetiini: masennuslääke (Deroxat®, Seroxat®), joka lisäsi itsemurhariskiä
– rimonabantti (Acomplia®): liikalihavuuden hoitoon tarkoitettu lääke, joka sai 
myyntiluvan ilman riittävää arviointia ja poistettiin eurooppalaisilta markkinoilta puolentoista 
vuoden myynnin jälkeen.
Useat tuomioistuinkäsittelyt ovat osoittaneet, että lääkeyrityksillä on taipumus piilotella 
mahdollisimman pitkään tietoja lääkkeiden haittavaikutuksista, jotka saattavat heikentää 
myyntiä. 
Jokaisessa näistä tapauksista on voitu todeta, että päätöksenteon hitaus ja tietojen salailu 
haittavaikutuksista ovat olleet vahingoksi potilaille. 

Sivuvaikutusten inhimillisiä kustannuksia ei voida hyväksyä ja taloudelliset kustannuksetkin 
ovat valtavat; yhteiskunta joutuu kantamaan ne, sillä viisi prosenttia kaikista 
sairaalahoitokerroista ja viisi prosenttia kuolemista sairaaloissa johtuu lääkkeiden 
haittavaikutuksista. 

Arvioinnista markkinoille saattamiseen lääkevalvonnan ja lääketietojen kautta

Ennen myyntiluvan myöntämistä lääke on arvioitava. Se tehdään rajatun ajan kuluessa 
valittujen potilaiden otannalla. Lääketurvatoiminnan tehtävänä on sen jälkeen lisätä tietoja 
haittavaikutuksista, jotta voidaan rajoittaa vahinkoja väestön keskuudessa.

Esittelijä pelkää, että direktiivi heikentää lääketurvatoimintaa sen sijaan, että se vahvistaisi 
sitä, mikä johtuu seuraavista syistä: 

1. Riskienhallintasuunnitelmat ja muut myyntiluvan saamisen jälkeiset tutkimukset 
voivat toimia vakuutena, jonka perusteella arvioita kevennetään ennen myyntiluvan 
myöntämistä. Tämän olisi oltava poikkeus. 

2. Jos velvoite julkisesta rahoituksesta päättyy, on vaarana, että 
lääketurvatoimintajärjestelmä muuttuu pelkäksi palveluntarjoajaksi lääkeyhtiöille. 
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Esittelijä ehdottaa kuitenkin päinvastaista: riippumattomien kansallisten ja alueellisten 
lääketurvajärjestelmien vahvistamista.

3. Yritysten määräysvallan lisääminen tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja 
tulkinnassa asettaa ne kestämättömään eturistiriitatilanteeseen. Yritysten on voitava 
osallistua haittavaikutusten tutkimiseen, mutta sen on tapahduttava viranomaisten 
valvonnassa eikä missään tapauksessa monopoliasemasta käsin.

4. Tiedot järjestetään ja talletetaan suoraan valtavaan sähköiseen Eudravigilance-
tietokantaan ilman, että voidaan varmistaa tietokannan sisällön laatua. Esittelijä 
ehdottaa, että tietoja Eudravigilance-tietokantaan syöttäisivät yksinomaan 
lääketurvatoiminnasta jäsenvaltioissa vastaavat toimivaltaiset viranomaiset (potilaat 
tai lääkeyhtiöt eivät siis voisi syöttää sinne suoraan tietoja, jotta ei aiheutuisi liiallista 
häiriötä, joka tekee merkityksellisten tietojen hyödyntämisen mahdottomaksi).

5. Yleisöllä ja riippumattomilla asiantuntijoilla on erittäin rajoitetut mahdollisuudet 
käyttää Eudravigilance-tietokantaa. Lääketurvatoimintaa koskevien tietojen avoimuus 
on välttämätöntä kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi terveysviranomaisia 
kohtaan. 

Monet ehdotukset ovat yhä liian vaatimattomia ja niitä olisi terävöitettävä:

1. Riskinhallinnan neuvoa-antavan komitean (PRAAC) virallistaminen ilman, että sillä 
on enempää tosiasiallista toimivaltaa ja riippumattomuutta kuin nykyisellä 
lääketurvatoiminnan työryhmällä, ei tuo merkittävää lisäarvoa. 

2. Lääketurvatoimintaa koskevien tietojen läpinäkymättömyys on yhä sääntö: 
esimerkiksi säännöllisiin turvallisuuskatsauksiin ei voi tutustua, ja tekosyynä on 
kaupallinen luottamuksellisuus. Säännölliset turvallisuuskatsaukset ja kaikki 
arviointiraportit on annettava viipymättä yleisön saataville.

Yhteenveto:
 on vahvistettava kriteereitä, joiden avulla voidaan myöntää varmempi myyntilupa ja 

joissa vaaditaan, että uusi lääke tuo todellista hoidollista lisäarvoa: nopeutettu 
menettely ei saa yleistyä 

 on taattava lääketurvatoiminnan tietojen laatu 
 on varmistettava tehokkaan ja julkisen lääketurvatoiminnan voimavarat
 on lisättävä avoimuutta.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös
lääkityspoikkeamat ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisen käytön, 
myös lääkkeiden väärinkäytön ja 
huumekäytön.

(5) Selkeyden vuoksi epätoivotun 
vaikutuksen eli haittavaikutuksen 
määritelmää olisi muutettava niin, että se 
kattaa tavanomaisen annostuksen 
mukaisesta hyväksytystä käytöstä 
aiheutuvien haitallisten ja muiden kuin 
aiottujen vaikutusten lisäksi myös
lääkityspoikkeamista ja hyväksytyn 
valmisteyhteenvedon vastaisesta käytöstä 
sekä lääkkeiden väärinkäytöstä ja 
huumekäytöstä aiheutuvat haitalliset ja 
muut kuin aiotut vaikutukset.

Perustelu

Haitallisia vaikutuksia koskeva määritelmä kattaa kaikki lääkkeiden väärinkäytöstä, myös 
lääkityspoikkeamista aiheutuvat muut kuin aiotut vaikutukset. Direktiivissä ei kuitenkaan 
pyritä antamaan tietoa lääkityspoikkeamista yleensä, vaan ainoastaan lääkityspoikkeamista, 
joista aiheutuu muita kuin aiottuja vaikutuksia.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Myyntiluvan haltijan olisi suunniteltava 
kuhunkin yksittäisen lääkkeeseen liittyvä 
lääketurvatoiminta 
riskinhallintajärjestelmää soveltaen, ja 
toiminnan olisi oltava oikeassa suhteessa 
tunnistettuihin ja potentiaalisiin riskeihin 
sekä kyseistä lääkettä koskevien 

(7) Myyntiluvan haltijan olisi suunniteltava 
kuhunkin yksittäisen lääkkeeseen liittyvä 
lääketurvatoiminta 
riskinhallintajärjestelmää soveltaen, ja
toiminnan olisi oltava oikeassa suhteessa 
tunnistettuihin ja potentiaalisiin riskeihin 
sekä kyseistä lääkettä koskevien 
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lisätietojen tarpeeseen nähden. Lisäksi olisi 
säädettävä, että riskinhallintajärjestelmän 
keskeiset toimenpiteet sisällytetään ehtoina 
myyntilupaan.

lisätietojen tarpeeseen nähden. Lisäksi olisi 
säädettävä, että riskinhallintajärjestelmän 
keskeiset toimenpiteet sisällytetään ehtoina 
myyntilupaan. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä vastaavassa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja asianmukaiset voimavarat 
välittömästi peruuttaa myyntilupa 
tilapäisesti tai kokonaan.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että monissa tapauksissa, joissa yrityksiltä on edellytetty myyntiluvan 
myöntämisen jälkeisten turvallisuustutkimusten tekemistä, ne eivät tee niitä. Sen seurauksena 
lääkärit ja potilaat ovat epätietoisia siitä, ovatko esimerkiksi syövän ja sydänsairauksien 
hoidossa käytettävät tietyt olennaisen tärkeät lääkkeet itse asiassa hyödyllisiä. On siis tärkeää 
sisällyttää lainsäädäntöön tiukempia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa, että lääkeyhtiöt 
tekevät lupaamansa tutkimukset.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta varmistettaisiin mahdollisesti 
tarvittavien lisätietojen kerääminen luvan 
saaneiden lääkkeiden turvallisuudesta, 
toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava valtuudet myyntiluvan 
myöntämisen yhteydessä tai myöhemmin 
vaatia tehtäväksi myyntiluvan 
myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia, ja tällainen 
vaatimus olisi sisällytettävä myyntiluvan 
ehtoihin. 

(8) Jotta varmistettaisiin mahdollisesti 
tarvittavien lisätietojen kerääminen luvan 
saaneiden lääkkeiden turvallisuudesta, 
toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava valtuudet myyntiluvan 
myöntämisen yhteydessä tai myöhemmin 
vaatia tehtäväksi myyntiluvan 
myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia, ja tällainen 
vaatimus olisi sisällytettävä myyntiluvan 
ehtoihin. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä annetussa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja tarvittavat resurssit 
välittömästi peruuttaa myyntilupa 
tilapäisesti tai kokonaan.

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että monissa tapauksissa, joissa yrityksiltä on edellytetty myyntiluvan 
myöntämisen jälkeisten turvallisuustutkimusten tekemistä, ne eivät tee niitä. Sen seurauksena 
lääkärit ja potilaat ovat epätietoisia siitä, ovatko esimerkiksi syövän ja sydänsairauksien 
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hoidossa käytettävät tietyt olennaisen tärkeät lääkkeet itse asiassa hyödyllisiä. On siis tärkeää 
sisällyttää lainsäädäntöön tiukempia vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa, että lääkeyhtiöt 
tekevät lupaamansa tutkimukset.

Tarkistus 4

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 täyttymättömien lääketieteellisten 
tarpeiden tapauksessa 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. On 
varmistettava, ettei lääketurvajärjestelmän
tiukentaminen johda myyntilupien 
ennenaikaiseen myöntämiseen. Potilaita ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä olisi 
rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista,
joista olisi ilmoitettava erityisellä 
symbolilla lääkkeen ulommassa 
päällyksessä ja vastaavalla selittävällä 
lauseella pakkausselosteessa, 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.

Perustelu

Tehostetusti seurattuja lääkkeitä koskevat erityisvaroitukset auttavat sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä että potilaita tunnistamaan tehostetusti valvotut uudet lääkkeet ja lisäävät 
heidän valmiuttaan ilmoittaa mahdollisesti esiintyvistä haittavaikutuksista, kuten 
Yhdysvaltain valtiollinen lääketiedeakatemia jo suositteli raportissaan vuodelta 2006. Tätä 
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toimenpidettä voidaan entisestään parantaa lisäämällä laatikkoon kuvamerkki, esimerkiksi 
musta kolmio ( ), joka jo tunnetaan ja on käytössä eräissä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 5

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.

(10) Viiden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta komission olisi 
esitettävä potilas- ja kuluttajajärjestöjä, 
terveydenhuollon ammattijärjestöjä, 
jäsenvaltioita ja muita asianomaisia 
osapuolia kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen luettavuudesta. 
Arvioituaan kyseisiä tietoja komission 
olisi tarvittaessa tehtävä ehdotuksia 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ulkoasun ja sisällön 
parantamiseksi, jotta yleisö ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
voisivat saada niistä hyödyllistä tietoa.

Perustelu

Valmisteyhteenveto aiheuttaa ongelmia. On tärkeämpää, että seloste on laadittu 
helppolukuiseksi, jotta varmistetaan, että potilas lukee kaikki tarpeelliset tiedot.

Tarkistus 6

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) Kukin jäsenvaltio on vastuussa 
omalla alueellaan esiintyvien 
haittavaikutusten valvonnasta. 
Lääketurvatoiminnan asiantuntemuksen 
tason kohottamiseksi jäsenvaltioita olisi
kannustettava järjestämään koulutusta ja 
vaihtamaan säännöllisesti tietoja ja 
asiantuntemusta.
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Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi oltava täysimääräisesti vastuussa alueellaan myytäviin lääkkeisiin 
liittyvien mahdollisten haittavaikutusten havaitsemisesta ja seurannasta. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Lääketurvatoiminnan avoimuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava ja 
ylläpidettävä lääkkeiden turvallisuuteen 
liittyviä www-portaaleja. Samasta syystä 
myyntilupien haltijoiden olisi toimitettava 
viranomaisille ennakkovaroitus 
turvallisuustiedotuksista, ja viranomaisten 
olisi toimitettava tällaiset varoitukset
toisilleen.

(19) Lääketurvatoiminnan avoimuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava ja 
ylläpidettävä lääkkeiden turvallisuuteen 
liittyviä www-portaaleja. Myyntilupien 
haltijoita olisi vaadittava toimittamaan 
viranomaisille etukäteen hyväksyttäviksi 
turvallisuustiedotukset, joita ne aikovat 
levittää. Tällaisen pyynnön saatuaan
viranomaisten olisi viipymättä toimitettava 
toisilleen kyseisiä turvallisuustiedotuksia 
koskeva ennakkovaroitus.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että yritysten yleisölle toimittamat lääketiedot eivät ole 
myynninedistämistä. Periaatetta tietojen etukäteishyväksynnästä sovelletaan jo 
pakkausselosteisiin, julkisiin kampanjoihin sekä nyt käsiteltävänä olevaan ehdotukseen 
julkisesta tiedottamisesta reseptilääkkeistä; yhtenäisyyden vuoksi sitä olisi sovellettava 
lääkevalvontatietoihin.

Tarkistus 8

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 

(28) Kansanterveyden suojelemiseksi 
käytettävissä olisi oltava riittävä rahoitus 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
lääketurvatoimintaa varten. 
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viranomaisten pysyvässä valvonnassa 
riippumattomuuden takaamiseksi.

Perustelu

Lääketurvatoimintaa olisi rahoitettava julkisista varoista paitsi siksi, että pyritään 
varmistamaan toiminnan riippumattomuus, myös siksi, että jäsenvaltioiden olisi oltava täysin 
vastuussa lääketurvatoiminnasta (myös rahoituksen osalta), koska juuri jäsenvaltiot ottavat 
kantaakseen haittavaikutuksiin liittyvät kustannukset sekä sairastuvuuden että kuolleisuuden 
osalta. Komission mukaan "arvioidaan, että viisi prosenttia kaikista sairaalahoitokerroista 
johtuu lääkkeiden haittavaikutuksista, viisi prosenttia kaikista sairaalapotilaista kokee 
haittavaikutuksia ja että haittavaikutukset ovat viidenneksi yleisin kuolinsyy sairaaloissa".

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Tätä asetusta olisi sovellettava 
rajoittamatta millään tavalla yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY1 sekä 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

soveltamista. Henkilötietoja olisi voitava 
käsitellä Eudravigilance-järjestelmässä, 
samalla EU:n tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen, jotta haittavaikutukset 
voidaan havaita, arvioida sekä ymmärtää 
ja ehkäistä niitä, jotta voidaan tunnistaa 
ja toteuttaa toimia riskien vähentämiseksi 
sekä lisätä hyötyjä lääkkeistä ja pyrkiä 
siten suojaamaan kansanterveyttä. Tämä 
on huomattavassa määrin julkisen edun 
mukaista ja perusteltavissa silloin, kun 
tunnistettavia terveystietoja käsitellään 
ainoastaan tarpeen mukaan ja kun 
asianomaiset osapuolet arvioivat kyseisen 
tarpeen lääketurvatoiminnan kaikissa 
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vaiheissa.
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Perustelu

Ehdotus koskee erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, joilla on oltava täydellinen suoja. Katso 
myös Euroopan tietosuojavaltuutetun huhtikuussa 2009 antamaa lausuntoa.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 11 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"(11) "Epätoivotulla vaikutuksella": 
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 
kuin aiottua vaikutusta. "

Perustelu

Ehdotetaan, että palautetaan alkuperäinen sanamuoto (konsolidoidun direktiivin 2001/83/EY 
1 artiklan 11 kohta), jossa täsmennetään, että kyseessä ovat tavanomaiset käyttöolosuhteet ja 
vältetään sekaannukset etenkin väärinkäytön tai huumekäytön kanssa. 

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(14) "Epäillyllä epätoivotulla 
vaikutuksella": haittavaikutusta, jonka 
osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys. "

(14) "Epäillyllä haittavaikutuksella": 
lääkkeen muuta kuin aiottua vaikutusta, 
jonka osalta ei voida sulkea pois sitä, että 
vaikutuksen ja lääkkeen välillä on syy-
yhteys.

Perustelu

Termi "epätoivottu vaikutus" olisi korvattava täsmällisemmällä, asiantuntijoiden käyttämällä 
ja kansainvälisesti hyväksytyllä termillä "haittavaikutus". Tekstinlaadintaohje: Jos tarkistus 
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hyväksytään, vastaava muutos tehdään kaikkialle tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 
726/2004 tekstiin.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) "Luvan myöntämisen jälkeisellä
turvallisuustutkimuksella": myyntiluvan 
saaneeseen lääkkeeseen liittyvää 
tutkimusta, jonka tarkoituksena on 
tunnistaa, luonnehtia tai ilmaista 
määrällisesti luvan saaneeseen lääkkeeseen 
liittyvä turvallisuusvaara, vahvistaa
lääkkeen turvallisuus tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta."

(15) "Luvan myöntämisen jälkeisellä
lääketurvatoimintaan liittyvällä 
tutkimuksella”: ennakolta 
kansanterveydellisistä syistä 
vaihtoehtoisen hoitomuodon puuttuessa 
tai terveysviranomaisten pyynnöstä 
lääkkeen markkinoille saattamisen 
jälkeen myyntiluvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvää tutkimusta, jonka 
tarkoituksena on tunnistaa, luonnehtia tai 
ilmaista määrällisesti luvan saaneeseen 
lääkkeeseen liittyvä haittavaikutuksen 
vaara tai arvioida lääkkeen
haittavaikutuksia ja sen riski-
hyötysuhdetta tai mitata 
riskinhallintatoimenpiteiden tehokkuutta."

Perustelu

Luvan myöntämisen jälkeisen tutkimuksen avulla seurataan lääkkeiden haittavaikutuksia 
ihmiseen. Sen avulla ei seurata "luvan myöntämisen jälkeistä turvallisuutta". Luvan 
myöntämisen jälkeiset turvallisuustutkimukset eivät saa mahdollistaa myyntiluvan saamista 
vähäisemmin perustein ilman riittävää arviointia. 

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28b kohta

Komission teksti Tarkistus

28b. "Riskinhallintajärjestelmällä":
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä
toimenpiteitä, jotka on suunniteltu 

28b. "Riskinhallintajärjestelmällä":
joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä
erityistoimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
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lääkkeisiin liittyvien riskien tunnistamista, 
luonnehtimista, ehkäisemistä tai 
minimointia varten, mukaan luettuna 
kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen.

lääkkeisiin liittyvien riskien määrällistä 
ilmaisemista tai jo havaittujen riskien 
sekä myöhemmin tunnistettujen riskien
ehkäisemistä varten, mukaan luettuna 
kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen, tai uusien riskien ennakolta 
tunnistamista varten.

Perustelu

Kaikkia Euroopan markkinoilla saatavilla olevia lääkkeitä on seurattava tarkasti yleisen 
lääketurvajärjestelmän avulla, jonka tehokkuutta on lujitettava sekä Euroopan tasolla että 
kansallisilla tasoilla. Riskinhallintajärjestelmä ei ole "lääkkeeseen liittyvien riskien 
tunnistamista" varten: tämä tehtävä kuuluu myyntiluvan ennakkoarviointiin. 
Riskinhallintajärjestelmän on mahdollistettava jo myyntiluvan ennakkoarvioinnin yhteydessä 
tunnistettujen riskien ehkäisy.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 28c kohta

Komission teksti Tarkistus

28c. "Lääketurvajärjestelmällä":
järjestelmää, jota myyntiluvan haltijat ja 
jäsenvaltiot käyttävät IX osastossa 
lueteltujen tehtävien ja velvollisuuksien 
täyttämisessä ja jonka avulla seurataan 
myyntiluvan saaneiden lääkkeiden 
turvallisuutta ja voidaan havaita niiden 
riski-hyötysuhteessa tapahtuvat 
muutokset.

28c. "Lääketurvajärjestelmällä":
järjestelmää, jonka avulla myyntiluvan 
haltijat ja jäsenvaltiot voivat IX osastossa 
lueteltujen tehtävien ja velvollisuuksien 
täyttämisessä:

a) kerätä lääkkeiden valvonnassa 
tarvittavia tietoja etenkin lääkkeiden 
haittavaikutuksista ihmiseen, mukaan 
luettuna väärinkäyttö, huumekäyttö ja 
lääkityspoikkeamat; ja

b) arvioida tieteellisesti näitä tietoja, jotta 
voidaan havaita myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden riski-hyötysuhteessa 
tapahtuvat muutokset. 
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Perustelu

Lääketurvatoiminta on ensisijaisesti potilaita palveleva havaintoihin perustuva tieteenala. 
Sen avulla ei seurata "lääkkeiden turvallisuutta" (tulkinnanvarainen ilmaus, jossa käytetään 
positiivisen sivumerkityksen vuoksi harhaanjohtavaa sanastoa): lääketurvatoimintaan liittyvät 
tiedot eivät ole kaupallisia tietoja, joita yritykset keräävät myynnin jälkeisen palvelun 
yhteydessä. Lääketurvatoiminnan avulla seurataan lääkkeiden haittavaikutuksia ihmiseen. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 32 a, 32 b ja 32 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Lisätään kohdat seuraavasti:
"32 a. "Lääkityspoikkeamalla": sellaista 
lääkkeeseen liittyvän toimen tahatonta 
tekemättä jättämistä tai tekemistä, josta 
voi aiheutua vaara tai haittavaikutus 
potilaalle. Lääkityspoikkeama on 
luonnostaan vältettävissä, sillä se on 
todiste siitä, mitä olisi pitänyt tehdä ja 
mitä ei ole tehty potilaan lääkinnällisen 
hoidon aikana. Lääkityspoikkeama voi 
koskea yhtä tai useampaa lääkkeeseen 
liittyvää vaihetta, kuten lääkkeen valintaa 
lääkeluettelosta, lääkemääräystä, 
lääkkeen toimittamista, lääkemääräysten 
analysointia, galeenista valmistusta, 
varastointia, jakelua, hallintoa, 
tiedottamista ja hoidon seurantaa, mutta
myös muita sen liityntäpintoja, kuten 
lääkitystietojen siirtämistä tai 
transkriptiota.
32 b. "Väärinkäytöllä": lääkkeen käyttöä 
valmisteyhteenvetoon sisältyvien 
suositusten vastaisesti. 
32 c. "Lääketieteellisesti perustellun 
käyttötarkoituksen vastaisella käytöllä" 
erityistapausta, jossa valmistetta 
käytetään tarkoituksellisesti 
valmisteyhteenvedon kohtaan 
"käyttötarkoitus" sisältyvien suositusten 
vastaisesti arvioinnista saatujen tietojen 
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perusteella."

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

"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>."

"Niiden lääkkeiden osalta, jotka on 
lueteltu asetuksen (EY) N:o 726/2004 23 
artiklassa, yhteenvedossa on esitettävä 
seuraava lausunto:

a) "Tämä äskettäin myyntiluvan saanut 
lääke on tehostetussa valvonnassa, jotta 
saataisiin lisätietoa sen 
haittavaikutuksista. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle <nimi, www-osoite, 
postiosoite ja puhelinnumero> tai 
suoraan apteekkiin; 
b) Huutomerkki punaisen kolmion sisällä. 
Tämän symbolin on oltava myös lääkkeen 
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ulommassa päällyksessä ja lisäksi siinä on 
oltava ohje, että pakkausseloste on syytä 
lukea ennen lääkkeen ottoa." 

Perustelu

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

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

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava asiakirjoista 
arviointilausunto ja esitettävä huomioita 
asianomaista lääkettä koskevista 
farmaseuttisten ja prekliinisten ja kliinisten 
tutkimusten tuloksista ja lääkkeen 
riskinhallintajärjestelmästä ja 
lääketurvajärjestelmästä. Arviointilausunto 
on saatettava ajan tasalle, kun lääkkeen 
laadun, turvallisuuden tai tehon 
arvioimisen kannalta tärkeiksi osoittautuvia 
uusia tietoja tulee saataville.

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava asiakirjoista 
arviointilausunto ja esitettävä huomioita 
asianomaista lääkettä koskevista 
farmaseuttisten ja prekliinisten ja kliinisten 
tutkimusten tuloksista ja lääkkeen 
riskinhallintajärjestelmästä ja 
lääketurvajärjestelmästä.
Arviointilausunnossa täsmennetään 
sairauden luonnollinen eteneminen ja 
tarvittaessa sairauden jo olemassa olevat 
hoidot. Arviointilausunto on saatettava 
ajan tasalle, kun lääkkeen laadun, 
turvallisuuden tai tehon arvioimisen 
kannalta tärkeiksi osoittautuvia uusia 
tietoja tulee saataville.



AD\812590FI.doc 17/36 PE430.773v02-00

FI

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista:

Jos lääke vastaa täyttymättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin ja jos sen riski-
hyötysuhdetta voidaan pitää positiivisena,
myyntiluvan myöntämisen ehtona voi olla 
yksi tai useampi seuraavista:

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

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

(2) myyntiluvan myöntämisen jälkeisten 
turvallisuustutkimusten tekeminen;

(2) myyntiluvan myöntämisen jälkeisten 
turvallisuustutkimusten tekeminen;

(3) IX osastossa tarkoitettuja vaatimuksia 
tiukempien vaatimusten noudattaminen 
haittavaikutusten kirjaamisessa tai 
ilmoittamisessa;

(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.

(4) muut ehdot tai rajoitukset, jotka 
koskevat kyseisen lääkkeen turvallista ja 
tehokasta käyttöä.

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle.

Tarvittaessa myyntiluvassa on 
vahvistettava määräajat ehtojen 
täyttämiselle. Jos myyntilupaan sisältyviä 
ehtoja ei täytetä vastaavassa määräajassa, 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
valtuudet ja asianmukaiset voimavarat 
peruuttaa myyntilupa tilapäisesti tai 
kokonaan.

Perustelu

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta riski-hyötysuhdetta voitaisiin 
arvioida jatkuvasti, kansallinen 
toimivaltainen viranomainen voi milloin 
hyvänsä pyytää myyntiluvan haltijaa 
toimittamaan tietoja, jotka osoittavat riski-
hyötysuhteen olevan edelleen positiivinen.

4. Jotta riski-hyötysuhdetta voitaisiin 
arvioida jatkuvasti, kansallinen 
toimivaltainen viranomainen voi milloin 
hyvänsä pyytää myyntiluvan haltijaa ja sen 
lääketurvajärjestelmää toimittamaan
tarvittavia tietoja riski-hyötysuhteen
uudelleen arvioimiseksi.

Tarkistus 21

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 

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

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.
b) 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.
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 lääketurvatoiminnan 
riskinarviointia käsittelevällä
koordinointiryhmällä on apunaan asetuksen
(EY) N:o 726/2004 56 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa tarkoitettu Euroopan
lääketurvatoiminnan komitea.

Virasto vastaa koordinointiryhmien 
sihteeristön tehtävistä."

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

täyttämisessä koordinointiryhmällä on 
apunaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
56 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa 
tarkoitettu lääketurvatoiminnan komitea. "

Perustelu

Komission ehdotuksessa perustetaan Euroopan lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-
antava komitea, jolle annetaan merkittäviä lääketurvatoimintaa koskevia tehtäviä, mutta 
ainoastaan neuvoa-antava rooli, ei toimivaltaa. Komitean roolia olisi vahvistettava ja se on 
näyttävä tässä otsikossa. 

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
27 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

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 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 
koordinointiryhmän 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 niin 
lääkevirastoa kuin myyntiluvan haltijoita 
edustavien jäsenten riippumattomuuden 
osalta.

Koordinointiryhmien jäsenet voivat 
kuulua kerrallaan vain yhteen 
koordinointiryhmään.



AD\812590FI.doc 21/36 PE430.773v02-00

FI

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

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään aa alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"aa) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita 
tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi 
turvallisesti ja tehokkaasti;"

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

aa) Lisätään h a alakohta seuraavasti:
"ha) pakkausselosteen irrotettava osa, 
jonka asiakas voi repiä irti ja jossa on 
seuraava maininta: "epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava omalle 
lääkärille, apteekkarille tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle <nimi, 
www-osoite, postiosoite ja 
puhelinnumero>";"

Tarkistus 26



PE430.773v02-00 22/36 AD\812590FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"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>."

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

Perustelu

Koska pakkausselostusten tietoja päivitetään yleensä useita kertoja (keskimäärin 2–3 kertaa) 
vuodessa, uuden tiedon korostaminen lihavoidulla tekstityypillä ja erityisillä symboleilla voi 
antaa kuluttajille harhaanjohtavan mielikuvan, että kyseinen tieto on muita tärkeämpi tieto, ja 
tehdä pakkausselosteesta sekavan.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä
seuraavat maininnat: 
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haittavaikutuksista on ilmoitettava 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja www-osoite>."

a) "Tämä äskettäin myyntiluvan saanut 
lääke on tehostetussa valvonnassa, jotta 
saataisiin lisätietoa sen 
haittavaikutuksista. Kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle <nimi, www-osoite, 
postiosoite ja puhelinnumero> tai 
suoraan apteekkiin"; 
b) Huutomerkki punaisen kolmion sisällä. 
Tämän symbolin on oltava myös lääkkeen 
ulommassa päällyksessä ja lisäksi siinä on 
oltava ohje, että pakkausseloste on syytä 
lukea ennen lääkkeen ottoa. 

Perustelu

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

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

Tarkistus 28

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 
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käyttämiseksi turvallisesti ja tehokkaasti."

Tarkistus 29

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

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, farmaseuttien ja 
terveydenhuollon muun 
ammattihenkilöstön kannustamiseksi 
ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle; näihin toimenpiteisiin on 
kuuluttava terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön täydennyskoulutus ja 
potilaiden valistaminen heille suunnatun 
yleisen tiedotuskampanjan avulla; 
potilasjärjestöjen olisi osallistuttava 
potilaille tiedottamiseen ja heidän 
valistamiseensa;
(1 a) järjestettävä yleisiä 
tiedotuskampanjoita haittavaikutuksia 
koskevan ilmoittamisen tärkeydestä ja 
siitä, miten se voidaan tehdä; 
(1 b) helpotettava potilaiden suoraa 
ilmoittamista myös muuten kuin verkossa 
sisällyttämällä pakkausselosteeseen 
irrotettavan osan, joka voidaan toimittaa 
lääkäreille, farmaseuteille tai kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle;

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset sisältävät 
mahdollisimman laadukkaita tietoja;

(2) varmistettava, että haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset ja tietokannat
sisältävät mahdollisimman laadukkaita 
tietoja;

(3) varmistettava tiedonkeruumenetelmien 
ja tarvittaessa haittavaikutuksia koskevien 
ilmoitusten seurannan avulla, että 
jokainen sellainen niiden alueella 
määrättävä, jaeltava tai myytävä biologinen 

(3) varmistettava, että jokainen sellainen 
niiden alueella määrättävä, jaeltava tai 
myytävä biologinen lääke, josta on tehty
epäiltyjä haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa myyntiluvan 
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lääke, josta on tehty haittavaikutuksia 
koskeva ilmoitus, voidaan tunnistaa;

haltijan nimen, kansainvälisen yleisnimen 
(INN), lääkkeen nimen ja eränumeron 
perusteella, jos nämä tiedot ovat 
saatavissa, siten, että käytetään asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 25 artiklan mukaisia 
vakiokaavakkeita ja -menettelyjä, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
Eudravigilance-järjestelmän kehitys ja 
pantava täytäntöön tarvittavat toimet 
potilaille määrättyjen biologisten 
lääkkeiden tunnistettavuuden 
varmistamiseksi;
(3a) varmistettava, että 
lääketurvatoimintaa koskevat tärkeät 
tiedot annetaan yleisölle hyvissä ajoin ja 
että yleisöllä on pysyvä mahdollisuus 
saada tietoja;
(3b) toteutettava tarpeellisia toimia, jotta 
kansalaisten olisi helpompi ilmoittaa 
haittavaikutuksista, varmistamalla 
erityisesti, että apteekeissa on tätä varten 
saatavilla asianmukaisia kaavakkeita, 
jotka on laadittu asianomaisten teknisten 
kriteereiden sekä yksinkertaista kieltä ja 
rakennetta koskevien periaatteiden 
mukaisesti; apteekkareiden on lähetettävä 
täytetyt kaavakkeet toimivaltaisille 
viranomaisille;

(4) toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että myyntiluvan 
haltijaan, joka ei täytä tässä osastossa 
vahvistettuja velvoitteita, kohdistetaan 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia.

(4) toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että myyntiluvan 
haltijaan, joka ei täytä tässä osastossa 
vahvistettuja velvoitteita, kohdistetaan 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia.

Ensimmäisen kohdan 1 alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat asettaa 
lääkäreille, farmaseuteille ja muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
epäiltyjen vakavien tai odottamattomien 
haittavaikutusten ilmoittamista.

Ensimmäisen kohdan 1 alakohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat asettaa 
lääkäreille, farmaseuteille ja muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
epäiltyjen vakavien tai odottamattomien 
haittavaikutusten ilmoittamista.

Perustelu

On parempi kannustaa potilaita ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä antamaan 
ilmoituksensa toimivaltaisille viranomaisille kuin lääkeyhtiöille. Suora ilmoittaminen 
yrityksille aiheuttaa huolta sekä käyttäjien yksityisyydestä että lääketieteellisestä palautteesta. 
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Lisäksi ne voivat päättää, onko ilmoituksessa kyse haittavaikutusta, lääkitysvirheestä tai 
jostain muusta. Potilailta saataviin ilmoituksiin olisi liityttävä tiedotuskampanjoita 
ilmoittamisen merkityksestä.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

103 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltio voi siirtää minkä tahansa sille 
tämän artiklan nojalla kuuluvan tehtävän 
toisen jäsenvaltion tehtäväksi tämän 
kirjallisella suostumuksella.
Tehtävän siirtävän jäsenvaltion on 
ilmoitettava siirrosta kirjallisesti 
komissiolle, virastolle ja kaikille muille 
jäsenvaltioille. Siirtävän jäsenvaltion ja 
viraston on julkaistava tämä tieto.

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi oltava täysimääräisesti vastuussa alueellaan myytäviin lääkkeisiin 
liittyvien mahdollisten haittavaikutusten havaitsemisesta ja seurannasta.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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 
myyntiluvan haltijoilta lisämaksuja
osallistumisestaan tällaisten toimintojen 
toteuttamiseen.
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Tarkistus 32

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

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) selosteet kansallisilla markkinoilla 
saatavana olevista lääkkeistä kansallisella 
kielellä (ja soveltuvissa tapauksissa linkki 
EMEA:n EudraPharm-tietokantaan)

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

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

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

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

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin.

(3) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklassa 
tarkoitettuihin lomakkeisiin
(4) lääketurvatoiminnan komitean ja 
koordinointiryhmän kokousten esityslistat 
ja pöytäkirjat, samoin kuin päätökset, 
äänestystulokset ja ilmaistut perustelut 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet
(5) kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen myyntiluvan haltijalle 
esittämät pyynnöt 
riskinhallintajärjestelmän ylläpitämisestä 
tai myyntiluvan myöntämisen jälkeisen 
tutkimuksen tekemisestä sekä tarvittaessa 
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myyntiluvan haltijan kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle antamat 
selvitykset ja toimivaltaisen viranomaisen 
lopullinen päätös.

Perustelu

Kullakin jäsenvaltiolla pitäisi olla kansallinen lääkeviraston www-portaali, jolla yleisölle 
annetaan korkealaatuista tietoa lääkkeistä. Useimmilla mailla on jo tällainen portaali, joka 
tarjoaa varmennettua ja luotettavaa tietoa lääkkeistä. Tällä tarkistuksella pyritään luomaan 
portaaleille oikeusperusta ja siten vastaamaan komission kertomukseen nykyisestä 
käytännöstä lääkkeitä koskevan tiedon tarjoamisessa potilaille. Www-portaaliin olisi 
sisällyttävä erityinen alue kaikkea turvallisuuskysymyksiin ja lääketurvatoimintaan liittyvää 
tietoa varten.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Myyntiluvan haltijoiden on varmistettava, 
että kyseiset ilmoitukset ovat yhteisössä 
saatavilla yhdestä yhteyspisteestä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, kliinisessä 
tutkimuksessa ilmenevät epäillyt 
haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

Myös kliinisessä tutkimuksessa ilmenevät 
epäillyt haittavaikutukset on kirjattava ja 
ilmoitettava direktiivin 2001/20/EY 
mukaisesti.

2. Myyntiluvan haltija ei saa kieltäytyä 
ottamasta vastaan potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä
sähköisesti saatuja ilmoituksia epäillyistä 
haittavaikutuksista.

2. Myyntiluvan haltijan on toimitettava 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle mahdolliset potilailta ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä
saadut ilmoitukset epäillyistä 
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haittavaikutuksista seitsemän päivän 
kuluessa ilmoitusten vastaanottamisesta.
Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
potilaille ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle, että heidän 
ilmoituksensa on toimitettu 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
vastaavat ilmoituksen seurannasta.
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa kieltäytyä ottamasta vastaan 
potilailta ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöltä postitse, 
puhelimitse, fax-lähetyksenä tai 
sähköisessä muodossa saatuja ilmoituksia 
epäillyistä haittavaikutuksista.

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 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.

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, 
jotka ilmenevät markkinoilla, joilla 
myyntiluvan haltijat toimivat, 90 päivän 
kuluessa ilmoituksen saamisesta tai, jos 
ilmoitusta ei ole, siitä päivästä, jona 
kyseinen myyntiluvan haltija sai tapauksen 
tietoonsa.

Viraston seurannan kohteena asetuksen
(EY) N:o 726/2004 27 artiklan mukaisesti 
olevien julkaisujen luettelossa tarkoitettuja 
vaikuttavia aineita sisältävien lääkkeiden 
myyntiluvan haltijoiden ei tarvitse 
ilmoittaa Eudravigilance-tietokantaan niitä 
epäiltyjä haittavaikutuksia, jotka mainitaan 
luetteloidussa lääketieteellisessä 

Viraston seurannan kohteena asetuksen
(EY) N:o 726/2004 27 artiklan mukaisesti 
olevien julkaisujen luettelossa tarkoitettuja 
vaikuttavia aineita sisältävien lääkkeiden 
myyntiluvan haltijoiden ei tarvitse 
ilmoittaa Eudravigilance-tietokantaan niitä 
epäiltyjä haittavaikutuksia, jotka mainitaan 
luetteloidussa lääketieteellisessä 
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kirjallisuudessa, mutta niiden on seurattava 
kaikkea muuta lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja ilmoitettava kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista.

kirjallisuudessa, mutta niiden on seurattava 
kaikkea muuta lääketieteellistä 
kirjallisuutta ja ilmoitettava kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista.

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

4. Jäsenvaltioiden on arvioitava 
myyntiluvan haltijoilta saatujen tietojen 
laatu. Niiden on tarpeen mukaan otettava 
potilaita ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä mukaan saamiensa 
ilmoitusten seurantaan.

Tarkistus 34

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

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,
potilailta, myyntiluvan haltijoilta tai 
ohjelmista, joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista tai ehkäistään niitä.

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitukset tällaisista haittavaikutuksista
voidaan toimittaa kansallisia 
lääketurvallisuutta käsitteleviä www-
portaaleja käyttäen sekä postitse, 
puhelimitse ja faksilla.

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 
kohdassa tarkoitetut ilmoitukset sähköisesti 
15 päivän kuluessa ilmoitusten 
vastaanottamisesta asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 24 artiklassa tarkoitettuun 
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tietokanta- ja tietojenkäsittelyverkkoon 
(jäljempänä ’Eudravigilance-tietokanta’) 
tiedot kaikista haittavaikutuksista, jotka 
ovat ilmenneet niiden alueella 15 päivän 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, 
tai, jos ilmoitusta ei ole, sitä päivää 
seuraavasta päivästä, jona toimivaltainen 
viranomainen sai tapauksen tietoonsa

Myyntiluvan haltijoiden on tutustuttava 
ilmoituksiin Eudravigilance-tietokannan 
kautta.

Myyntiluvan haltijoiden, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja yleisön on 
tutustuttava ilmoituksiin Eudravigilance-
tietokannan kautta, jonka on oltava 
käytettävissä jatkuvasti ja viiveittä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden tietoon lääkkeiden epäiltyjen 
haittavaikutusten ilmoittamisen yhteydessä 
tulleet lääkityspoikkeamia tai 
myyntiluvassa asetettujen ohjeiden 
vastaisesti käytettyjen lääkkeiden muita 
kuin aiottuja vaikutuksia koskevat 
ilmoitukset kirjataan Eudravigilance-
tietokantaan sekä asetetaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa potilasturvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten saataville ja 
kirjataan riippumattomiin ohjelmiin, 
joilla kerätään tietoja 
lääkityspoikkeamista ja pyritään 
ehkäisemään niitä. Niiden on myös 
varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 a artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntilupien haltijoiden on mahdollista 
välittää sähköisesti tietoa lääkkeiden 
muista kuin aiotuista vaikutuksista 
kansallisiin tietokantoihin, jotta 
maakohtaiset turvallisuusongelmat 
voidaan tunnistaa tehokkaammin ja 
nopeammin.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
107 i artikla – 1 kohta – a, b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se harkitsee myyntiluvan peruuttamista 
väliaikaisesti tai kokonaan;

a) se harkitsee lääketurvallisuustietojen 
arvioinnin perusteella
– myyntiluvan peruuttamista väliaikaisesti 
tai kokonaan;

b) se harkitsee lääkkeen toimittamisen 
kieltämistä; 

– lääkkeen toimittamisen kieltämistä;

c) se harkitsee myyntiluvan uusimisesta 
kieltäytymistä;

– myyntiluvan uusimisesta kieltäytymistä;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhteisön menettelyn selkeyttämiseen.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 107 i artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen jälkeen 
virasto julkistaa Euroopan 
lääketurvallisuutta käsittelevää www-

1. Edellä 107 i artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen jälkeen 
virasto antaa asian tiedoksi asianomaisille 
myyntiluvan haltijoille ja julkistaa 
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portaalia käyttäen ilmoituksen menettelyn 
panemisesta alulle.

Euroopan lääketurvallisuutta käsittelevää 
www-portaalia käyttäen ilmoituksen 
menettelyn panemisesta alulle.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

Virastoa, jäsenvaltioita ja asianomaisia 
osapuolia kuultuaan komissio antaa ja 
julkistaa hyvää lääketurvatoiminnan 
käytäntöä koskevat ohjeet 6 artiklan 1 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lääkkeitä 
varten seuraavilla alueilla:

Virastoa, jäsenvaltioita ja asianomaisia 
osapuolia kuultuaan komissio antaa ja 
julkistaa hyvää lääketurvatoiminnan 
käytäntöä koskevat ohjeet 6 artiklan 1 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lääkkeitä 
varten seuraavilla alueilla:

(1) Miten myyntiluvan haltija perustaa 
lääketurvajärjestelmän ja käyttää sitä sekä 
lääketurvajärjestelmän kantatiedoston 
sisältö ja ylläpito.

(1) Miten myyntiluvan haltija perustaa
lääketurvajärjestelmän ja käyttää sitä sekä 
lääketurvajärjestelmän kantatiedoston 
sisältö ja ylläpito.

(2) Myyntiluvan haltijan, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja viraston 
suorittama, niiden lääketurvatoimintaa 
koskeva laadunvarmistus ja 
laadunvalvonta.

(2) Myyntiluvan haltijan, kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja viraston 
suorittama, niiden lääketurvatoimintaa 
koskeva laadunvarmistus ja 
laadunvalvonta.

(3) Kansainvälisesti sovittujen termien, 
muotojen ja standardien käyttö 
lääketurvatoiminnan toteuttamisessa.

(3) Sellaisten kansainvälisesti sovittujen 
termien, muotojen ja standardien käyttö 
lääketurvatoiminnan toteuttamisessa, jotka 
mahdollistavat ilmoitettujen tapausten 
kliinisen merkityksen säilyttämisen.

(4) Eudravigilance-tietokannan tietojen 
seurantamenetelmät sen selvittämiseksi, 
onko ilmennyt uusia tai muuttuneita 
riskejä.

(4) Eudravigilance-tietokannan tietojen 
seurantamenetelmät sen selvittämiseksi, 
onko ilmennyt uusia tai muuttuneita 
riskejä.

(5) Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan 
haltijoiden suorittaman, haittavaikutuksia 
koskevan sähköisen raportoinnin muoto.

(5) Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan 
haltijoiden suorittaman, haittavaikutuksia 
koskevan sähköisen raportoinnin muoto.

(6) Sähköisesti toimitettavien säännöllisten 
turvallisuuskatsausten muoto.

(6) Sähköisesti toimitettavien säännöllisten 
turvallisuuskatsausten muoto.

(7) Myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia koskevien 

(7) Myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä 
turvallisuustutkimuksia koskevien 
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tutkimussuunnitelmien, tiivistelmien ja 
lopullisten tutkimusraporttien muoto.

tutkimussuunnitelmien, tiivistelmien ja 
lopullisten tutkimusraporttien muoto.

(8) Lääketurvatoimintaa koskevien 
tiedonantojen menettelyt ja muodot.

(8) Lääketurvatoimintaa koskevien 
tiedonantojen menettelyt ja muodot.

Kyseisissä ohjeissa on otettava huomioon 
lääketurvatoiminnan alalla tehty 
kansainvälinen yhdenmukaistamistyö, ja 
niitä on tarpeen mukaan tarkasteltava 
uudelleen teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

Kyseisten ohjeiden on perustuttava 
tieteellisestä näkökulmasta potilaiden 
tarpeisiin ja niissä on otettava huomioon 
lääketurvatoiminnan alalla tehty 
kansainvälinen yhdenmukaistamistyö, ja 
niitä on tarpeen mukaan tarkasteltava 
uudelleen teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

Edellä 102 artiklan 3 kohdan ja tämän 
artiklan soveltamiseksi komissio laatii 
yhteistyössä viraston, jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten sidosryhmien kanssa 
yksityiskohtaiset suuntaviivat hyvistä 
rekisteröintikäytänteistä apteekeille ja 
muille tahoille, jotka jakelevat tai 
hallinnoivat lääkkeitä, jotta tarpeelliset 
tiedot ovat tallessa mahdollisen 
lääketurvallisuuskatsauksen tekemistä 
varten tai myyntiluvan haltijalle 
ilmoittamista varten haittavaikutuksen 
arviointitapauksessa ja jotta helpotetaan 
myyntiluvan haltijan ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten 
jatkotutkimusten toteuttamista.

Perustelu

Kansainvälisen standardointi- ja yhdenmukaistamiskonferenssin standardien noudattaminen 
lujittaa terveysviranomaisten riippuvuutta farmaseuttisista laboratorioista käsitteiden ja 
tekniikan alalla. Eurooppalaiset lääketurvatoiminnan parhaat käytänteet ovat ehtona 
Euroopan unionin lääketurvatoimintajärjestelmän organisoinnille. Parhaat käytänteet on 
laadittava julkisesti osana avointa kuulemismenettelyä ja ennen kaikkea eurooppalaisten 
potilaiden tarpeiden pohjalta ja tieteellisestä näkökulmasta.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
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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
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.

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 
lääkkeen haittavaikutukset, 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.
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