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TARKISTUKSET 001-007  

esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

 

Mietintö 
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Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) 

 

Ehdotus asetukseksi (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Luvan saaneiden lääkkeiden valvonnan 

läpinäkyvyyden varmistamiseksi olisi 

ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 

koskevista yhteisön lupa- ja 

valvontamenettelyistä ja Euroopan 

lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella 

(EY) N:o 726/2004, sellaisena kuin se on 

muutettuna asetuksella (EU) N:o 

1235/2010, perustettuun luetteloon 

lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta, 

sisällytettävä järjestelmällisesti lääkkeet, 

joihin kohdistuu myyntiluvan myöntämisen 

jälkeisiä turvallisuusehtoja. 

(1) Luvan saaneiden lääkkeiden valvonnan 

läpinäkyvyyden varmistamiseksi olisi 

ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä 

koskevista yhteisön lupa- ja 

valvontamenettelyistä ja Euroopan 

lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annetulla asetuksella 

(EY) N:o 726/2004, sellaisena kuin se on 

muutettuna asetuksella (EU) 

N:o 1235/2010, perustettuun luetteloon 

lääkkeistä, joihin kohdistuu lisäseuranta, 

sisällytettävä järjestelmällisesti lääkkeet, 

joihin kohdistuu tiettyjä myyntiluvan 

myöntämisen jälkeisiä turvallisuusehtoja. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 726/2004 

23 artikla – 1 kohta – c ja d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) lääkkeet, joille on myönnetty lupa 

tämän asetuksen mukaisesti 9 artiklan 4 

kohdan c, ca, cb ja cc alakohdassa tai 10 a 

artiklassa tai 14 artiklan 7 ja 8 kohdassa ja 

21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuin ehdoin; 

(c) lääkkeet, joille on myönnetty lupa 

tämän asetuksen mukaisesti 9 artiklan 

4 kohdan cb ja cc alakohdassa tai 10 a 

artiklassa ja 14 artiklan 7 ja 8 kohdassa 

tarkoitetuin ehdoin; 

(d) lääkkeet, joille on myönnetty 

myyntilupa direktiivin 2001/83/EY 

mukaisesti kyseisen direktiivin 21 a, 22, 22 

a ja 104 a artiklassa säädetyin 

edellytyksin. 

(d) lääkkeet, joille on myönnetty 

myyntilupa direktiivin 2001/83/EY 

mukaisesti kyseisen direktiivin 21 a 

artiklan b, c ja f alakohdassa tai 22 ja 

22 a artiklassa säädetyin edellytyksin. 

Perustelu 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning. 

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to: 

– a PASS (as was the case for Mediator)
1
; 

– a PAES 
2
; 

– stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
; 

– a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need)
4
 

– an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

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

                                                 
1
 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 

2
 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 

3
 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 

4
 Regulation article 14(7) 

5
 Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 726/2004 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Luetteloon voidaan komission 

pyynnöstä ja lääketurvatoiminnan 

riskinarviointikomitean kuulemisen 

jälkeen sisällyttää myös lääkkeet, joille on 

myönnetty lupa tämän asetuksen 

mukaisesti, 9 artiklan 4 kohdan c ja ca 

alakohdassa ja 21 artiklan 2 kohdassa 

säädetyin edellytyksin. 

 Luetteloon voidaan sisällyttää 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

pyynnöstä lääketurvallisuuden 

riskinarviointikomitean kuulemisen 

jälkeen myös lääkkeet, joille on myönnetty 

myyntilupa direktiivin 2001/83/EY 

mukaisesti, kyseisen direktiivin 21 a 

artiklan d ja e alakohdassa ja 104 a 

artiklassa säädetyin edellytyksin. 

Perustelu 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning. 

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to: 

– a PASS (as was the case for Mediator)
1
; 

– a PAES 
2
; 

– stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
; 

– a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need)
4
 

– an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

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

                                                 
1
 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 

2
 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 

3
 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 

4
 Regulation article 14(7) 

5
 Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 726/2004 

23 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun on kyse tähän luetteloon 

sisältyvästä lääkkeestä, 

valmisteyhteenvetoon ja 

pakkausselosteeseen on lisättävä maininta: 

"Tähän lääkkeeseen kohdistuu 

lisäseuranta". Lausuntoa edeltää musta 

symboli, jonka komissio valitsee 

lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 

suosituksesta viimeistään 2 päivänä 

tammikuuta 2012, ja sen perässä on asiaan 

kuuluva selittävä vakiolause.". 

4. Kun on kyse tähän luetteloon 

sisältyvästä lääkkeestä, 

valmisteyhteenvetoon ja 

pakkausselosteeseen on lisättävä maininta: 

"Tähän lääkkeeseen kohdistuu 

lisäseuranta". Lausuntoa edeltää musta 

symboli, jonka komissio valitsee 

lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean 

suosituksesta viimeistään 2 päivänä 

heinäkuuta 2013, ja sen perässä on asiaan 

kuuluva selittävä vakiolause.". 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella korjataan nykyisessä säädöksessä oleva virheellinen sanamuoto. 

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea perustettiin vasta heinäkuussa 2012, ja 

12 kuukauden määräaika olisi siksi laskettava siitä lähtien. 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 726/2004 

67 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Lisätään 67 artiklan 3 kohtaan 

seuraavat alakohdat: 

 "Poiketen siitä, mitä 70 artiklan 1 

kohdassa säädetään, komissio vahvistaa 

viraston tarjoamista palveluista perittävät 

maksut, kun on kyse 

lääketurvatoimintaan liittyvistä toimista, 

sekä koordinointiryhmän tarjoamista 

palveluista perittävät maksut, kun on kyse 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 

koordinointiryhmän tehtävistä. 

 Tätä varten komissio hyväksyy virastoa 

kuultuaan delegoiduilla säädöksillä 
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87 b a artiklan mukaisesti sekä 87 c ja 

87 d artiklan ehtoja noudattaen 

toimenpiteitä, joilla täydennetään 

kolmatta alakohtaa maksujen rakenteen 

ja suuruuden osalta." 

Perustelu 

Jotta varmistetaan lääketurvatoimintaa koskevien uusien säännösten täysimääräinen 

täytäntöönpano, Euroopan lääkevirastolle on annettava valtuudet periä maksuja myyntiluvan 

haltijoilta lääketurvatoimintaan liittyvien tehtävien suorittamisesta. 

Komissiolle olisi siksi annettava valtuudet hyväksyä delegoitu säädös SEUT:n 290 artiklan 

mukaisesti 67 artiklan 3 kohdassa olevien säännöksien täydentämiseksi, kun on kyse viraston 

tai koordinointiryhmän tarjoamista lääketurvatoimintaan liittyvistä palveluista. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 726/2004 

87 b artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Lisätään 87 b artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 "1 a. Siirretään komissiolle viiden vuoden 

ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 2012 lukien 

valta antaa 67 artiklassa tarkoitettuja 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 

ennen viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

peruuta siirtoa 87 c artiklan mukaisesti." 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 c kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 726/2004 

87 c artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 c) Korvataan 87 c artiklan 1 kohta 
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seuraavasti: 

 "1. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 10 

b artiklan ja 67 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron." 

 


