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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 voimme valitettavasti mainita useita tapauksia lääkkeistä, jotka saivat 
myyntiluvan klassisella menettelyllä, mutta silti aiheuttivat huomattavia sivuvaikutuksia:

– Viime vuosilta voimme valitettavasti mainita useita tapauksia lääkkeistä, jotka saivat 
myyntiluvan klassisella menettelyllä, mutta silti aiheuttivat 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 tiedon pimittäminen 
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 asetus heikentää lääketurvatoimintaa sen sijaan, että se vahvistaisi sitä, 
mikä johtuu seuraavista syistä:

1. Riskienhallintasuunnitelmat ja muut myyntiluvan saamisen jälkeiset 
turvallisuustutkimukset voivat toimia vakuutena, jonka perusteella arvioita 
kevennetään ennen myyntiluvan myöntämistä. Tämän olisi oltava poikkeus. 
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2. Jos velvoite julkisesta rahoituksesta päättyy, on vaarana, että 
lääketurvatoimintajärjestelmä muuttuu pelkäksi palveluntarjoajaksi lääkeyhtiöille. 
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 aiheuttaen siten 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 palauttamiselle 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 turvallisuuskatsauksiin ei voi tutustua, ja tekosyynä on kaupallinen 
luottamuksellisuus. 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 asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
'Eudravigilance-tietokanta', hallinnon sekä 
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin 
osalta.

(4) Asetuksella (EY) N:o 726/2004 
säädetyt viraston tärkeimmät tehtävät 
lääketurvatoiminnan alalla olisi säilytettävä 
ja niitä olisi edelleen kehitettävä, erityisesti 
yhteisön lääketurvatoiminnan tietokannan 
ja tietojenkäsittelyverkoston, jäljempänä 
'Eudravigilance-tietokanta', hallinnon sekä 
jäsenvaltioiden antamien 
turvallisuustiedotusten koordinoinnin ja 
yleisölle annettavan 
turvallisuuskysymyksiä koskevan tiedon
osalta.

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada enemmän tietoa lääketurvatoiminnan kysymyksistä ja lääkkeiden 
hyöty-riskisuhteesta. Virastolla on tärkeä tehtävä luotettavana ja riippumattomana tiedon 
lähteenä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 

(5) Jotta toimivaltaiset viranomaiset 
voisivat ottaa vastaan ja samanaikaisesti 
sekä hyödyntää että jakaa 
lääketurvatoimintatietoa ihmisille 
tarkoitetuista lääkkeistä, joille on 
myönnetty lupa yhteisössä, 
Eudravigilance-tietokanta olisi säilytettävä 
ja sitä olisi vahvistettava tällaisen tiedon 
keskitettynä saantipisteenä. Jäsenvaltioiden 
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ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

ei tämän vuoksi pitäisi määrätä uusia 
raportointivelvollisuuksia myyntiluvan 
haltijoille. Sen sijaan Eudravigilance-
tietokannan olisi samanaikaisesti 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
myyntiluvan haltijoiden toimittamista 
ilmoituksista. Tiedon korkean laadun 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
tuettava kansallisten ja alueellistan 
lääketurvatoimintakeskusten 
asiantuntemuksen kehittämistä. 
Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on koottava ilmoitukset 
keskuksilta ja sitten toimitettava tiedot 
Eurovigilance-tietokantaan. Tietokannan 
pitäisi olla täysin jäsenvaltioiden, viraston 
ja komission käytettävissä ja soveltuvissa 
määrin myös myyntiluvan haltijoiden ja 
yleisön saatavilla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Jotta yhteisön tasolla varmistettaisiin 
lääketurvatoiminnan arviointien 
edellyttämien asiantuntemuksen ja 
voimavarojen saatavuus, on tarpeen 
perustaa virastoon uusi tiedekomitea eli 
lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea. Mainitun komitean 
olisi koostuttava riippumattomista tieteen 
asiantuntijoista, joilla on pätevyys 
lääkkeiden turvallisuuden, myös riskien 
havaitsemisen, arvioinnin, minimoinnin ja 
niistä tiedottamisen alalla sekä 
myyntiluvan saamisen jälkeisten 
tutkimusten ja lääketurvatoiminnan 
tarkastuksen suunnittelun alalla. Komitean 
palveluksessa olevien tieteen 
asiantuntijoiden olisi oltava 
riippumattomia sekä myyntiluvan 
haltijoista että itse virastosta erityisesti 
silloin, kun tehdään lääkkeiden 
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turvallisuustutkimuksia.

Perustelu

Asiantuntijoiden täysi riippumattomuus on toivottavaa, sillä myyntiluvan myöntäneet tuskin 
haluavat vetää lääkkeitä pois markkinoilta sen jälkeen, kun ne kerran ovat hyväksynnän 
antaneet.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin. Olisi säädettävä 
lääketurvatoimintojen riittävästä 
rahoituksesta myyntiluvan haltijoilta 
perittävien maksujen avulla. Näin 
kerättyjen varojen hallinnon olisi oltava 
pysyvästi hallintoneuvoston valvonnassa, 
jotta taataan viraston riippumattomuus.

(11) Kansanterveyden suojelemiseksi olisi 
oltava riittävä rahoitus viraston 
lääketurvatoimintoihin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Juuri myyntiluvan saaneiden lääkkeiden ja tehostetusti seurattavien lääkkeiden 
erityisvaroitukset auttavat sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöä että potilaita 
havaitsemaan lääkkeet, joilla on ollut myyntilupa vähemmän kuin kolmen vuoden ajan, ja 
lisäisivät heidän valppauttaan tarvittaessa ilmoittaa mahdollisesti ilmaantuvista 
haittavaikutuksista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tätä asetusta olisi sovellettava 
rajoittamatta kuitenkaan 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 
EU:n tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen, jotta haittavaikutukset 
voidaan havaita, arvioida, ymmärtää ja 
ehkäistä ja jotta voidaan tunnistaa ja 
toteuttaa toimia riskien vähentämiseksi 
sekä lisätä hyötyjä lääkkeistä ja pyrkiä 
siten suojaamaan kansanterveyttä. 
1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2EYVL L 8. 12.1.2001, s. 1.

Perustelu

Ehdotus koskee erittäin arkaluonteisia tietoja, joilla on oltava täydellinen suoja. Katso 
Euroopan tietosuojavaltuutetun huhtikuussa 2009 antama lausunto.
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Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Sen lääketurvatoimintatehtävien 
täyttämiseksi komiteaa avustaa 56 artiklan 
1 kohdan aa alakohdassa tarkoitettu 
lääketurvatoiminnan komitea."

Perustelu

Horisontaalinen muutos, joka on tehtävä kaikkialle ehdotukseen. 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 sen on näyttävä tässä otsikossa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Myyntiluvan haltijan antamien 
selvitysten pohjalta komissio joko 
peruuttaa tai vahvistaa vaatimuksen. Jos 
komissio vahvistaa vaatimuksen, 
myyntilupaa muutetaan siten, että vaatimus 
sisältyy siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
vastaavasti."

3. Myyntiluvan haltijan antamien 
selvitysten pohjalta komissio joko 
peruuttaa tai vahvistaa vaatimuksen. Jos 
komissio vahvistaa vaatimuksen, 
myyntilupaa muutetaan siten, että vaatimus 
sisältyy siihen myyntiluvan ehtona, ja 
riskinhallintajärjestelmää päivitetään 
vastaavasti. Komissio perustelee 
päätöksensä yksityiskohtaisesti, vahvistipa 
tai peruuttipa se vaatimuksen, ja päätös 
on kirjattava asianmukaisesti." 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
hakijan kuulemisen jälkeen lupa voidaan 
myöntää sillä edellytyksellä, että hakija 
täyttää tietyt edellytykset, jotka koskevat 
erityisesti lääkkeen turvallisuutta ja tehoa, 
ilmoittamista sen käyttöön liittyvistä 
haittavaikutuksista toimivaltaisille 
viranomaisille ja toteutettavia 
toimenpiteitä. Tällainen lupa voidaan 
myöntää ainoastaan silloin, kun hakija voi 
osoittaa, että sen ei puolueettomista ja 
todennettavista syistä ole mahdollista 
toimittaa täydellisiä tietoja lääkkeen 
tehosta ja turvallisuudesta tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa, ja sen on 
pohjauduttava johonkin direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I annetuista 
perusteista. Luvan voimassa pitäminen 
edellyttää kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia."

8. Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja 
hakijan kuulemisen jälkeen lupa voidaan 
myöntää sillä edellytyksellä, että hakija 
ottaa käyttöön erityismenettelyjä, jotka 
koskevat erityisesti lääkkeen turvallisuutta, 
ilmoittamista sen käyttöön liittyvistä 
haittavaikutuksista toimivaltaisille 
viranomaisille ja toteutettavia 
toimenpiteitä. Tällainen lupa voidaan 
myöntää ainoastaan puolueettomista ja 
todennettavista syistä, ja sen on 
pohjauduttava johonkin direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I annetuista 
perusteista. Luvan voimassa pitäminen 
edellyttää kyseisten ehtojen vuotuista 
uudelleenarviointia."

Perustelu

Nykyisen lainsäädännön sanamuodolla varmistetaan tiukemmat perusteet ja parempi 
kuluttajansuoja poikkeuksellisen nopeasti myönnettyyn myyntilupaan liittyviä riskejä vastaan.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

Virasto pitää luettelon ajan tasalla. Virasto pitää luettelon ajan tasalla. 
Luetteloon sisällytettyjen lääkkeiden 
pakkauksiin on merkittävä selvästi, että 
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ne sisältyvät kyseiseen luetteloon, jotta 
potilaat ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö saavat luettelosta 
riippumatonta tietoa.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
komission kanssa virasto perustaa 
tietokanta- ja tietojenkäsittelyverkon, 
jäljempänä ’Eudravigilance-tietokanta’, 
lääketurvatoimintatietojen keräämiseksi 
lääkkeistä, joille on myönnetty yhteisössä 
lupa, ja pitää sitä yllä, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voivat saada tällaiset tiedot 
käyttöönsä samanaikaisesti ja jakaa niitä.

1. Yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
komission kanssa virasto perustaa 
tietokanta- ja tietojenkäsittelyverkon, 
jäljempänä ’Eudravigilance-tietokanta’, 
lääketurvatoimintatietojen keräämiseksi 
lääkkeistä, joille on myönnetty yhteisössä 
lupa, ja pitää sitä yllä, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voivat saada tällaiset tiedot 
käyttöönsä samanaikaisesti ja jakaa niitä. 
Jäsenvaltioiden on tuettava kansallisten 
ja alueellisten 
lääketurvatoimintakeskusten 
asiantuntemuksen kehittämistä. 
Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on koottava ilmoitukset 
keskuksilta ja sitten toimitettava tiedot 
Eurovigilance-tietokantaan.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

Virasto määrittelee yhdessä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
potilaita ja kuluttajia edustavien 
järjestöjen kanssa "käytön asianmukaisen 
laajuuden".
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 
standardisisältöjä, -muotoja ja 
-menettelyjä, joilla terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ja potilaat voivat ilmoittaa 
epäillyistä haittavaikutuksista ja joiden 
avulla EU:n alueella määrättävät, 
jaeltavat tai myytävät biologiset lääkkeet 
voidaan tunnistaa.

Potilaille tarkoitetut lomakkeet on 
laadittava teknisten kriteerien mukaisesti 
rakenteeltaan ja kieleltään niin selkeiksi, 
että yleisön on niitä helppo käyttää. Niitä 
on oltava käytettävissä internetissä ja 
apteekeissa.
Lomakkeissa on oltava tarvittavat tiedot 
siitä, miten apteekit tai potilaat itse voivat 
lähettää ilmoituksen viranomaisille 
postitse, faksilla tai sähköisesti.

Perustelu

Toimivan lääketurvajärjestelmän kannalta on oleellisten tärkeää, että voidaan täsmällisesti 
tunnistaa epäiltyyn haittavaikutukseen liittyvä tuote. Tarkistuksessa edellytetään, että virasto 
kehittää käyttäjäystävällisiä standardisisältöjä, -muotoja ja -menettelyjä, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja potilaat voivat ilmoittaa haittavaikutuksista.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

EU:n alueella määrättävien, jaeltavien tai 
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myytävien biologisten lääkkeiden 
tunnistamisen varmistamiseksi 
standardilomakkeissa ja -menettelyissä on 
mainittava myyntiluvan haltijan nimi, 
kansainvälinen yleisnimi (INN), lääkkeen 
nimi sellaisena kuin se on määritelty 
direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 
20 kohdassa, ja eränumero.

Perustelu

Biotekniset lääkkeet poikkeavat tavanomaisista lääkkeistä siinä, että ne ovat "eläviä 
tuotteita". Siksi on asianmukaista laatia erilliset säännöt siitä, millaisia tietoja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön olisi ilmoitettava haittavaikutusten ilmetessä, jotta 
lääke voidaan tunnistaa ja määritellä haittavaikutuksen syy.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) tämän asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a 
ja aa alakohdassa tarkoitettujen 
komiteoiden sekä koordinointiryhmän 
kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, 
päätökset, äänestystulokset ja 
äänestysselitykset sekä vähemmistöön 
jääneet mielipiteet lääketurvatoiminnan 
osalta

Perustelu

Direktiivin 2004/27/EY 126b artiklan mukaan "jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen saattaa oman ja komiteoidensa työjärjestyksen sekä kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat samoin kuin päätökset, äänestystulokset ja ilmaistut perustelut sekä 
vähemmistöön jääneet mielipiteet julkisesti saataville". Näin tekee jo Yhdysvaltain 
elintarvike- ja lääkevirasto, mutta Euroopassa sitä ei ole pantu täytäntöön.
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Lääketurvatoiminnan komitea arvioi 
tieteellisesti lääkkeen riski-hyötysuhteen 
kaikkien saatavilla olevien tietojen, myös 
säännöllisten katsausten ja 
Eudravigilance-tietokantaan talletettujen 
tietojen, pohjalta.

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

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

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

Myyntiluvan haltija voi 30 päivän kuluessa 
arviointilausunnon vastaanottamisesta 
toimittaa huomautuksia 
lääketurvatoiminnan komitealle. 

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

Myyntiluvan haltijalle huomautusten 
esittämistä varten varatun jakson 
päättymistä seuraavassa kokouksessaan 
lääketurvatoiminnan komitea hyväksyy 
arviointiraportin sellaisenaan tai muutoksin 
ottaen huomioon esitetyt huomautukset. 

Tämä arviointiraportti julkistetaan 
viipymättä Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevän www-portaalin kautta 
[lisätään päivä, 18 kuukauden kuluttua 3 
artiklassa tarkoitetusta päivästä].

Perustelu

Esittelijän laatima tieteellinen arviointiraportti, joka perustuu yritysten toimittamiin tietoihin 
(turvallisuuskatsaukset ja kliinisistä tutkimuksista ja myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
tehdyistä tutkimuksista saadut tiedot) ja myös eri jäsenvaltioiden 
lääketurvatoimintajärjestelmien toimittamiin tietoihin (erityisesti terveydenhuollon 
ammattihenkiöiden ja potilaiden ilmoitukset).
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Virasto osallistuu komission pyynnöstä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
lääketurvatoiminnan teknisten 

Virasto osallistuu komission pyynnöstä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kaikkien 
asianosaisten kanssa lääketurvatoiminnan 
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toimenpiteiden kansainväliseen 
yhdenmukaistamiseen ja standardointiin. 

teknisten toimenpiteiden kansainväliseen 
yhdenmukaistamiseen ja standardointiin. 
Näiden toimien lähtökohtana ovat 
potilaiden tarpeet ja ne toteutetaan 
tieteellisestä näkökulmasta.

Perustelu

Tarkistuksella kohta saatetaan yhdenmukaiseksi direktiivin 2001/83/EY 108 artiklaan 
esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

"a a) lääketurvatoiminnan komitea, jonka 
tehtävänä on myyntiluvan saamisen 
jälkeen tapahtuva lääketurvatoimintaa 
koskeva arviointi niiden lääkkeiden 
osalta, jotka ovat saaneet myyntiluvan 
keskitetyn menettelyn mukaisesti;"

Perustelu

Tämän komitean suositusten on oltava voimaltaan samantasoisia kuin Euroopan 
lääkeviraston myyntilupakomitealla (ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea). 
Kun on analysoitu valvonnan alaisuudessa (esittelijöiden ja yhteisesittelijöiden järjestelmät) 
jäsenvaltioiden tekemät arviot ja keskusteltu niistä, komitean on voitava ehdottaa suoraan 
komissiolle päätöstä myyntiluvan peruuttamisesta tai muuttamisesta ilman että se joutuu 
myyntilupakomiteoiden holhoukseen (ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea tai 
CMDh-koordiointiryhmä). 

Tarkistus 21

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

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

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

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

a) jäsenvaltiota kohti yksi jäsen ja yksi 
varajäsen, jotka kansallinen 
toimivaltainen viranomainen nimittää 
hallintoneuvostoa kuultuaan;

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

b) kaksi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä, 
joista yksi edustaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä ja yksi potilaita ja
jotka komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan.
Jäsenvaltio voi pyytää toista jäsenvaltiota 
ottamaan paikkansa komiteassa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

Varajäsenet edustavat jäseniä ja äänestävät 
jäsenten puolesta näiden poissa ollessa.

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
62 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle 
luettelo kansallisista asiantuntijoista, joilla 
on vahvistetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
jonkin 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean työryhmiin tai tieteellisiin 
neuvoa-antaviin ryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja asiantuntemuksen 
tarkka ala. "

"Jäsenvaltioiden on toimitettava virastolle 
luettelo kansallisista asiantuntijoista, joilla 
on vahvistetusti kokemusta lääkkeiden 
arvioinnista ja jotka voivat osallistua 
jonkin 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean työryhmiin tai tieteellisiin 
neuvoa-antaviin ryhmiin, ja ilmoitettava 
näiden pätevyys ja asiantuntemuksen 
tarkka ala sekä lääkeyhtiöistä 
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riippumattomuuden aste." 

Perustelu

Monet päätökset, joilla on muutettu uuden asiantuntijaryhmän kokoonpanoa antavat aiheen 
varovaisuuteen sen suhteen, että näiden asiantuntijoiden ja lääkeyhtiöiden eduilla saattaa 
olla yhteys. Etuja koskevat ilmoitukset eivät riitä poistamaan painostusta.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Lääketurvatoimintaan, 
viestintäverkostojen toimintaan ja 
markkinavalvontaan liittyvät toiminnot 
ovat pysyvästi hallintoneuvoston 
valvonnassa, jotta taataan viraston 
riippumattomuus. Niiden on saatava 
julkista rahoitusta oikeassa suhteessa 
annettuihin tehtäviin."

Perustelu

On tärkeää, että lääketurvatoimintaa edelleen rahoitetaan julkisista varoista, jotta voidaan 
välttää eturistiriidat. Vanhan 4 kohdan teksti olisi säilytettävä.
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