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Tarkistus 15
Marian-Jean Marinescu

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 
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.

(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 
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 olisi koottava ilmoitukset 
näiltä keskuksilta ja sitten toimitettava 
tiedot Eudravigilance-tietokantaan. 
Tietokannan pitäisi olla täysin 
jäsenvaltioiden, viraston ja komission 
käytettävissä ja soveltuvissa määrin myös 
myyntiluvan haltijoiden ja yleisön 
saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 16
Patrizia Toia

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 
turvallisuustutkimuksia.

Or. it

Perustelu

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

Tarkistus 17
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun lääkkeelle myönnetään lupa sillä (15) Äskettäin luvan saaneen lääkkeen 
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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.

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. Lääkkeet 
olisi merkittävä mustalla kolmiolla ja 
vastaavalla pakkausselosteeseen 
sisällytetyllä tuotteen ominaisuudet 
tiivistetysti kuvaavalla lauseella, ja 
viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä.

Or. en

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 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä.

rohkaistava ilmoittamaan kaikista tällaisten 
lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista, 
ja viraston olisi pidettävä ajan tasalla ja 
yleisesti saatavilla luetteloa tällaisista 
lääkkeistä. Potilaiden tekemät ilmoitukset 
olisi aina laadittava terveydenhuollon 
ammattihenkilön avustamana.

Or. es

Tarkistus 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. Riippumatta siitä, 
peruutetaanko vai vahvistetaanko 
vaatimus, komissio ilmoittaa päätöksensä 
yksityiskohtaiset perustelut ja päätös 
kirjataan asianmukaisesti.

Or. es

Tarkistus 20
Jorgo Chatzimarkakis

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

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

Or. de

Tarkistus 21
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Tarkistus 22
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
24 artikla – 2 kohta – 2–3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa asianmukaisessa laajuudessa
siten, että tietosuoja taataan.

Virasto varmistaa, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä ja väestöllä on 
mahdollisuus käyttää Eudravigilance-
tietokantaa siten, että tietosuoja taataan.

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Eudravigilance-tietokanta on julkinen ja saatavilla paitsi aggregoidussa 
muodossa (joka on liian yleinen ja toisinaan harhaanjohtava) myös yksityiskohtaisessa 
muodossa.

Tarkistus 23
Marian-Jean Marinescu

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 toimii yhteistyössä 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
järjestöjen sekä potilas- ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa 
käyttöoikeuden "asianmukaisen 
laajuuden" määrittelemiseksi. 

Or. en



AM\805980FI.doc 9/12 PE438.505v02-00

FI

Tarkistus 24
Frédérique Ries

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.

Or. en

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 25
António Fernando Correia De Campos

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 

Virasto laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa www-pohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja 
potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista. Potilaille tarkoitetut 
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haittavaikutuksista. lomakkeet on laadittava teknisten 
kriteerien mukaisesti rakenteeltaan ja 
kieleltään niin selkeiksi, että yleisön on 
niitä helppo käyttää, ja niitä on oltava 
saatavana internetissä ja apteekeissa.
Lomakkeissa on oltava tarvittavat tiedot 
siitä, miten apteekit tai potilaat itse voivat 
tehdä ilmoituksen viranomaisille postitse, 
faksilla tai sähköisesti.

Or. pt

Perustelu

Jotta potilaat olisivat valmiimpia tekemään ilmoituksen haittavaikutuksista, ei riitä, että heille 
tiedotetaan asian tärkeydestä, vaan ilmoitusmenettelyn on oltava myös yksinkertainen ja 
vastattava heidän tarpeitaan.

Tarkistus 26
Jens Rohde

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 
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. 

Or. en

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.
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Tarkistus 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ottaen huomioon, että tietyillä 
lääkkeillä on haittavaikutuksia, viraston 
tai toimivaltaisten viranomaisten olisi 
harkittava velvollisuutta vahvistaa 
diagnoosi ennen hoitojen aloittamista 
kyseisillä lääkkeillä.

Or. es

Tarkistus 28
Jens Rohde

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

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 
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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.

Or. en


