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Tarkistus 33
Werner Langen

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.  

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

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

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.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 35
Jorgo Chatzimarkakis

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) 

(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. On 
varmistettava, ettei lääketurvajärjestelmän 
tiukentaminen johda myyntilupien 
ennenaikaiseen myöntämiseen. 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 
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N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä 'virasto', olisi
pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä. 

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.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei sanota selkeästi, missä muodossa tieto kuluttajille on annettava. 
Tarkistuksella selkeytetään asiaa.

Tarkistus 36
Werner Langen

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 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. Tässä yhteydessä 
on erittäin tärkeää varmistaa, ettei 
lääketurvajärjestelmän parantaminen 
johda lääkkeiden myyntilupien 
ennenaikaiseen myöntämiseen. 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 
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pidettävä ajan tasalla ja yleisesti saatavilla 
luetteloa tällaisista lääkkeistä.

Or. de

Perustelu

Lääketurvajärjestelmän käytön ei saa johtaa lääkkeiden myyntilupien ennenaikaiseen 
myöntämiseen.

Tarkistus 37
Jorgo Chatzimarkakis

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) Jotta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ja potilaat voisivat 
helposti löytää tarpeellisimmat tiedot 
käyttämistään lääkkeistä, 
valmisteyhteenvedossa ja 
pakkausselosteessa olisi oltava osa, jossa 
on tiiviisti esitetty lääkkeen hyödyt ja 
mahdolliset haittavaikutukset sekä 
lääkkeen turvallisen ja tehokkaan käytön 
kannalta tarpeelliset tiedot.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei sanota selkeästi, missä muodossa tieto kuluttajille on annettava. 
Tarkistuksella selvennetään asiaa.
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Tarkistus 38
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Komission olisi esitettävä 
viipymättä ja yhteistyössä Euroopan 
lääkeviraston (EMEA) kanssa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle potilas-, 
sosiaaliturva-, kuluttaja-, lääkäri- ja 
farmasiajärjestöjä sekä jäsenvaltioita ja 
muita asianomaisia tahoja kuultuaan 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ymmärrettävyydestä ja 
niiden hyödyllisyydestä yleisön ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kannalta. Arvioituaan edellä mainittuja 
tietoja komission olisi tehtävä tarvittaessa 
ehdotuksia valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ulkoasun ja sisällön 
parantamiseksi, jotta yleisö ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
voisivat saada niistä hyödyllistä tietoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

"11. "Epätoivotulla vaikutuksella": 
lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta 

11. " Haittavaikutuksella": lääkkeen 
aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin 
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kuin aiottua vaikutusta." aiottua vaikutusta."

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 40
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 41
António Fernando Correia De Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

joukkoa lääketurvatoimintaan liittyviä 
toimenpiteitä, jotka on suunniteltu 
lääkkeisiin liittyvien jo havaittujen riskien
sekä myöhemmin tunnistettujen riskien 
yksilöimistä, luonnehtimista, ehkäisemistä 
tai minimointia varten, mukaan luettuna 
kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen.

Or. pt

Perustelu

Riskinhallintajärjestelmän ja lääketurvatoimintaan liittyvien toimenpiteiden avulla pyritään 
sellaisten uusien riskien tunnistamiseen, määrälliseen arviointiin, ehkäisemiseen ja 
minimoimiseen, joita ei ole vielä havaittu kliinisten kokeiden aikana.

Tarkistus 42
António Fernando Correia De Campos

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

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
3 a 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>."

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvistä lääkkeistä, yhteenvedossa on 
esitettävä seuraavat lausunnot:  

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

Or. pt

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 43
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta – a alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltijan on tätä varten 
toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ajantasaistetut laatua, 
turvallisuutta ja tehoa koskevat asiakirjat, 
mukaan lukien IX osaston säännösten 
mukaisesti toimitettuihin 
haittavaikutusilmoituksiin ja säännöllisiin 
turvallisuuskatsauksiin sisältyvien tietojen 
arviointi sekä tiedot kaikista myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen tehdyistä 
muutoksista, vähintään yhdeksän kuukautta 
ennen myyntiluvan voimassaolon 
päättymistä 1 kohdan mukaisesti.

Myyntiluvan haltijan on tätä varten 
toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ajantasaistetut laatua, 
turvallisuutta, tehoa ja lisäarvoa, kuten 
vähäisempää haittavaikutusta, koskevat 
asiakirjat. Asiakirjoihin kuuluu IX osaston 
säännösten mukaisesti toimitettuihin 
haittavaikutusilmoituksiin ja säännöllisiin 
turvallisuuskatsauksiin sisältyvien tietojen 
arviointi sekä tiedot kaikista myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen tehdyistä 
muutoksista, vähintään yhdeksän kuukautta 
ennen myyntiluvan voimassaolon 
päättymistä 1 kohdan mukaisesti.

Or. it
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Perustelu

Nykyisessä lääkkeitä koskevassa yhteisön lainsäädännössä säädetään, että lääkkeiden 
myyntilupien saaminen riippuu seuraavasta kolmesta kriteeristä: laatu, tehokkuus ja 
turvallisuus. Kriteerit eivät näytä riittäviltä, koska lupia voidaan myöntää lääkkeille, joiden 
teho ei ole yhtä hyvä kuin jo markkinoilla olevien lääkkeiden. Siksi on tärkeää ottaa mukaan 
lisäarvoa koskeva kriteeri, joka voi tarkoittaa suurempaa tehokkuutta, vähäisempää 
haittavaikutusta jne.

Tarkistus 44
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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 
koordinointiryhmään avoimuuden ja niin 
lääkevirastoa kuin myyntiluvan haltijoita 
edustavien jäsenten riippumattomuuden 
osalta.

Or. it

Perustelu

Asiantuntijoiden täydellinen riippumattomuus olisi varmistettava, koska myyntiluvan 
myöntänyt elin velvoitetaan myös vetämään pois markkinoilta lääkkeet, joille se on myöntänyt 
myyntiluvan.

Tarkistus 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteenveto keskeisistä tiedoista, joita a a) lyhyt yhteenveto lääkkeen keskeisistä
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tarvitaan lääkkeen käyttämiseksi
turvallisesti ja tehokkaasti;

ominaisuuksista, jotta kuluttaja voi saada 
käsityksen lääkkeen hyödyistä ja 
mahdollisista haittavaikutuksista ja jotta 
hän voi käyttää lääkettä turvallisesti ja 
tehokkaasti;

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei sanota selkeästi, missä muodossa tieto kuluttajille on annettava.
 Tarkistuksella selkeytetään asiaa.

Tarkistus 46
Marian-Jean Marinescu

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

a a) Lisätään h a alakohta seuraavasti:
"h a) pakkausselosteen irrotettava osa, 
jonka asiakas voi repiä irti ja jossa on 
seuraava maininta: "epäillyistä 
haittavaikutuksista on ilmoitettava omalle 
lääkärille, apteekkarille tai " <kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi, www-
osoite, postiosoite ja/tai puhelin- ja 
faksinumero>";"

Or. en

Tarkistus 47
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta – b alakohta
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 1 kohta – 2-3 alakohta
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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>."

Or. en

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 48
António Fernando Correia De Campos

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 
haittavaikutuksista on ilmoitettava 

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettuun luetteloon 
sisältyvästä lääkkeestä, on lisäksi esitettävä
seuraavat maininnat: 



PE438.514v01-00 14/26 AM\804142FI.doc

FI

<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 
<kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja 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. 

Or. pt

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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

20 a. Korvataan 86 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
"- merkintöjä ja pakkausselosteita, jotka 
ovat V osaston säännösten alaisia, eikä 
lääkkeen valmisteyhteenvetoa, vaikka ne 
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on saatettu yleisön saataville lääkkeen 
myynnistä erillään, samassa muodossa ja 
ilman myynninedistämiseen tarkoitettua 
lisäaineistoa,

Or. de

Perustelu

Myyntiluvan myöntävän viranomaisen hyväksymät asiakirjat (pakkausselosteet ja 
valmisteyhteenvedot) sisältävät tärkeää tietoa lääkkeestä. On täsmennettävä, että tällaisten 
asiakirjojen julkaisemista ei voida pitää mainostamisena silloin kun se ei ole luonteeltaan 
myynninedistämiseen tähtäävää (esimerkiksi kyse e ole lääketuotteen ylistävästä esittelystä tai 
asiakirjojen käyttämisestä osana muuta mainosaineistoa) ja kun käytetään viranomaisten 
hyväksymiä asiakirjaversioita. 

Tarkistus 50
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

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;

Or. en
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Tarkistus 51
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) helpotettava potilaiden suoraa 
ilmoittamista myös muuten kuin verkossa 
sisällyttämällä pakkausselosteeseen 
irrotettavan osan, joka voidaan toimittaa 
lääkäreille, farmaseuteille tai kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle;

Or. en

Tarkistus 52
António Fernando Correia De Campos

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) järjestettävä yleisiä 
tiedotuskampanjoita haittavaikutuksia 
koskevan ilmoittamisen tärkeydestä ja 
siitä, miten se voidaan tehdä;

Or. pt

Perustelu

Kansalaisia olisi rohkaistava ilmoittamaan lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista ja 
saatava heidät tiedostamaan ilmoittamisen tärkeys sekä annettava heille tietoa siitä, miten se 
tehdään. 
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Tarkistus 53
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

3) varmistettava tiedonkeruumenetelmien 
ja tarvittaessa haittavaikutuksia koskevien 
ilmoitusten seurannan avulla, että 
jokainen sellainen niiden alueella 
määrättävä, jaeltava tai myytävä biologinen 
lääke, josta on tehty haittavaikutuksia 
koskeva ilmoitus, voidaan tunnistaa;

3) varmistettava, että jokainen sellainen 
niiden alueella määrättävä, jaeltava tai 
myytävä biologinen lääke, josta on tehty
epäiltyjä haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa myyntiluvan 
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 ja 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
Eudravigilance-järjestelmän kehitys;

Or. en

Perustelu

Biologiset lääkkeet eroavat 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 54
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

3) varmistettava tiedonkeruumenetelmien 
ja tarvittaessa haittavaikutuksia koskevien 
ilmoitusten seurannan avulla, että jokainen 
sellainen niiden alueella määrättävä, 
jaeltava tai myytävä biologinen lääke, josta 
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on tehty haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa;

on tehty haittavaikutuksia koskeva 
ilmoitus, voidaan tunnistaa käyttäen 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 25 artiklan 
mukaisesti kehitettyjä sisältöjä, muotoja ja 
menettelyjä, ja pantava täytäntöön 
tarvittavat toimet potilaille määrättyjen 
biologisten lääkkeiden tunnistettavuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

 Tarkistus liittyy 108 artiklan viimeistä kohtaa koskevaan tarkistukseen. Ehdotetulla 
lisäyksellä 102 artiklan 3 kohtaan ja vastaavalla tarkistuksella asetukseen (EY) N:o 726/2004 
Euroopan lääkevirastolle annetaan tehtäväksi kehittä sisältöjä, muotoja ja menettelyjä 
biologisten lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittamista varten EU:n laajuisen 
lääketurvatoiminnan tehostamiseksi.

Tarkistus 55
António Fernando Correia De Campos

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) 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;

Or. pt

Perustelu

Ilmoittamisprosessi olisi tehtävä potilaille helpommaksi, jotta haittavaikutuksia koskevien 
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ilmoitusten määrä kasvaisi.

Tarkistus 56
António Fernando Correia De Campos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
103 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
kehittääkseen oman alueensa 
lääketurvajärjestelmän valvonnan 
kannalta tarpeellisia taitoja ja kykyjä.

Or. pt

Perustelu

Kukin jäsenvaltio on täysin vastuussa omalla alueellaan havaittujen haittavaikutusten 
tunnistamisesta ja lääketurvajärjestelmän toiminnan seurannasta.

Tarkistus 57
António Fernando Correia De Campos

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 maksuja
osallistumisestaan tällaisten toimintojen
toteuttamiseen.

Or. pt

Perustelu

Yksityisten rahoitusjärjestelyjen käyttöönotolla kustannusten ylittäessä lääketurvatoiminnan 
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kustannukset saatettaisiin kyseenalaistaa viraston riippumattomuus lääketeollisuuteen 
nähden. Tiukka julkiseen rahoitukseen pitäytyminen voi taas johtaa viraston ylenmääräiseen 
kuormittamiseen ja teollisuuden vastuun poistamiseen.  Tarkistuksella pyritään entistä 
tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman rahoitusjärjestelmän luomiseen.

Tarkistus 58
António Fernando Correia De Campos

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. säännöllisiä turvallisuuskatsauksia
koskeva yhteenveto, johon sisältyy 
toimivaltaisten viranomaisten laatima 
arvio sekä lääkkeen riski-hyötysuhteen 
analyysi.

Or. pt

Perustelu

Www-portaalien olisi sisällettävä lääketurvajärjestelmää koskevaa tietoa, mutta tiedon 
esittäminen pitkien haittavaikutusraporttiluettelojen muodossa ei ole hyödyllistä kuluttajille. 
Tieto olisi esitettävä yksinkertaisesti, jotta se helposti ymmärrettävää.

Tarkistus 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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. Niiden 
on myös varmistettava, että kyseisessä 
jäsenvaltiossa lääkkeistä vastaaville 
viranomaisille ilmoitetaan epäillyistä 
haittavaikutuksista, jotka on saatettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa 
potilasturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tietoon.

Or. de

Perustelu

Kun nykyinen haittavaikutuksen määritelmässä kriteeri "tavanomaisesti käytetyt annokset" 
(1 artiklan 11 kohta) poistetaan, lääkityspoikkeamat ja ohjeiden vastainen lääkkeiden käyttö 
tulee sen tilalle jatkossa. Ilmoituksissa lääkkeiden muista kuin aiotuista vaikutuksista olisi 
myös kerrottava, esiintyikö kyseisiä vaikutuksia myös sen jälkeen kun lääkettä oli käytetty 
lääkkeen myyntiluvan ohjeiden mukaisesti.  Merkintä ohjeiden vastaisesta käytöstä olisi 
lisättävä tietokantaan kirjattavien tietojen joukkoon, koska tämä on olennainen tieto riski-
hyötysuhteen arvioinnin kannalta.



PE438.514v01-00 22/26 AM\804142FI.doc

FI

Tarkistus 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

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.

Or. de

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhteisön menettelyn selkeyttämiseen.
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Tarkistus 63
Marian-Jean Marinescu

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-
portaalia käyttäen ilmoituksen menettelyn 
panemisesta alulle.

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

Or. en

Tarkistus 64
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin
neuvoa-antava komitea tekee arvioinnin 
alulle pannusta asiasta. Arviointia varten se 
voi järjestää julkisen kuulemisen.

2. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antava komitea tekee arvioinnin 
alulle pannusta asiasta. Arviointia varten se 
voi järjestää julkisen kuulemisen yhdessä 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai 
koordinointiryhmän edustajien kanssa 
riippuen 107 l artiklassa tarkoitetusta 
lääkkeen myyntiluvan myöntämistä 
koskevasta menettelystä. Lääkevirasto 
laatii yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
suuntaviivat julkisten kuulemisten 
järjestämistä ja vetämistä varten.
Kuulemisissa on varmistettava 
oikeudenmukainen tasapaino lääkkeiden 
riskien ja hyötyjen arvioinnissa, ja niissä 
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on myös otettava huomioon aikaisemmat 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai 
koordinointiryhmien toteuttamat riski-
hyötysuhdeanalyysit riippuen edellä 
107 l artiklassa tarkoitetusta lääkkeen 
myyntiluvan myöntämistä koskevasta 
menettelystä.

Or. en

Perustelu

Vaikka julkisten kuulemisten 107 i artiklan mukainen tarkoitus saattaa olla jäsenvaltioiden 
suunnittelemiin toimiin liittyvien riskien arvioiminen, on tärkeää, että kuulemisissa ja niitä 
seuraavissa päätöksissä otetaan myös huomioon lääkkeiden hyödyt, koska lääkkeen käyttö on 
aina tasapainoilua riskin ja hyödyn välillä. 

Tarkistus 65
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean on 60 päivän 
kuluessa tietojen esittämisestä annettava 
suositus perusteluineen. Suosituksen on 
oltava jokin seuraavista tai niiden 
yhdistelmä:

3. Lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin 
neuvoa-antavan komitean on 60 päivän 
kuluessa tietojen esittämisestä annettava 
suositus perusteluineen. Suosituksen, joka 
ei saa estää ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevää komiteaa tekemästä 
riski-hyötysuhteen arviointia tai kyseisten 
elinten koordinointiryhmiä antamasta 
asiasta lausuntoaan 107 l artiklan 
mukaisesti, on oltava jokin seuraavista tai 
niiden yhdistelmä:

Or. en
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Tarkistus 66
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
108 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.  

Or. en

Perustelu

Lääketurvajärjestelmä ei voi koskaan olla parempi kuin yksittäisiin ilmoituksiin sisältyvät 
tiedot. Ehdotetulla lisäyksellä 108 artiklaan varmistettaisiin, että terveydenhuollon 
henkilöstön ja asiakkaiden käyttämät kaavakkeet haittavaikutusten raportointiin suoraan 
yhteisön Eudravigilance-järjestelmään ovat yhdenmukaisia.

Tarkistus 67
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
116 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on peruutettava lääkkeen 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on peruutettava lääkkeen 
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myyntilupa väliaikaisesti tai kokonaan 
taikka muutettava sitä, jos lääke katsotaan 
haitalliseksi tai sillä ei ole terapeuttista 
tehoa tai riski-hyötysuhde ei ole 
positiivinen tai lääkkeen laadullinen ja 
määrällinen koostumus ei vastaa 
ilmoitettua. Lääkkeellä ei katsota olevan 
terapeuttista tehoa, kun on osoitettu, että 
sillä ei voida saavuttaa hoidollisia tuloksia.

myyntilupa väliaikaisesti tai kokonaan 
taikka muutettava sitä, jos lääke katsotaan 
haitalliseksi tai sillä ei ole terapeuttista 
tehoa tai riski-hyötysuhde ei ole 
positiivinen tai lääkkeen laadullinen ja 
määrällinen koostumus ei vastaa 
ilmoitettua. Lääkkeellä ei katsota olevan 
terapeuttista tehoa, kun ei ole osoitettu, että 
sillä voidaan saavuttaa hoidollisia tuloksia.

Or. de

Perustelu

On mahdotonta näyttää toteen, ettei hoidollisia tuloksia ole saavutettu. 


