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_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Lisäksi myyntiluvan haltijan 

vapaaehtoinen toiminta ei saisi johtaa 

tilanteeseen, jossa unionissa luvan saaneen 

lääkkeen riskeihin ja etuihin liittyviä 

huolenaiheita ei käsitellä asianmukaisesti 

kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi olisi 

säädettävä, että myyntiluvan haltijan olisi 

ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 

syyt lääkkeen markkinoilta poistamiseen, 

lääkkeen markkinoille saattamisen 

keskeyttämiseen, myyntiluvan 

peruuttamispyyntöön tai myyntiluvan 

uusimatta jättämiseen. 

(2) Lisäksi myyntiluvan haltijan 

vapaaehtoinen toiminta ei saisi johtaa 

tilanteeseen, jossa unionissa luvan saaneen 

lääkkeen riskeihin ja etuihin liittyviä 

huolenaiheita ei käsitellä asianmukaisesti 

kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi olisi 

säädettävä, että myyntiluvan haltijan olisi 

ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 

ja virastolle syyt lääkkeen markkinoilta 

poistamiseen, lääkkeen markkinoille 

saattamisen keskeyttämiseen, myyntiluvan 

peruuttamispyyntöön tai myyntiluvan 

uusimatta jättämiseen. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

31 artikla – 1 kohta – 3 a ja 3 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Asianomainen jäsenvaltio tai komissio 

yksilöi selvästi komitean käsiteltäväksi 

saatettavan kysymyksen ja ilmoittaa siitä 

asianmukaisesti myyntiluvan hakijalle tai 

haltijalle. 

 Jäsenvaltioiden ja myyntiluvan hakijan 

tai haltijan on toimitettava komitealle 

kaikki asianomaista kysymystä koskevat 

saatavilla olevat tiedot. 

Perustelu 

 

On tarkoituksenmukaista sisällyttää direktiiviin uudelleen nämä kaksi velvoitetta, jotka 

sujuvoittavat 31 artiklassa tarkoitettua asian käsittelyä koskevaa menettelyä. Tämä teksti 

poistettiin komission ehdotuksessa. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2001/83/EY 

59 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Lisätään 59 artiklan 1 kohtaan 

kohta seuraavasti: 

 "(a a) Lääketietoa koskeva tiivistelmä 

("Drug-Fact-Box") – lyhyt kuvaus 

lääkettä koskevista 

tarvittavista/välttämättömistä tiedoista, 

jotta potilas voi ymmärtää lääkkeen 

hyödyn ja mahdolliset riskit ja jotta hän 

voi käyttää lääkettä turvallisesti ja 

oikealla tavalla. Lääketietoa koskevan 

tiivistelmän tiedot on esitettävä selkeässä 

ja helposti luettavassa muodossa ja 

muusta tekstistä erottuvassa kohdassa. 

 Komissio laatii suuntaviivoja, ja 

sääntelyviranomaiset tarkistavat ja 
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hyväksyvät lääketietoa koskevan 

tiivistelmän sisällön.". 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

123 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"2. Myyntiluvan haltija on velvollinen 

saattamaan viipymättä jäsenmaiden tietoon 

kaikki ne toimenpiteensä, jotka hän on 

toteuttanut keskeyttääkseen lääkkeen 

saattamisen markkinoille, poistaakseen sen 

markkinoilta, pyytääkseen myyntiluvan 

peruuttamista tai jättääkseen hakematta 

myyntiluvan uusimista ilmoittaen samalla 

perusteet toimenpiteille. Myyntiluvan 

haltijan on erityisesti ilmoitettava, liittyykö 

tällainen toimenpide mihinkään 116 ja 

117 artiklassa esitettyyn perusteeseen. 

Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden 

tulee huolehtia, että tämä tieto saatetaan 

viraston tietoon." 

"2. Myyntiluvan haltija on velvollinen 

saattamaan viipymättä jäsenmaiden ja 

viraston tietoon kaikki ne toimenpiteensä, 

jotka hän on toteuttanut keskeyttääkseen 

lääkkeen saattamisen markkinoille, 

poistaakseen sen markkinoilta, 

pyytääkseen myyntiluvan peruuttamista tai 

jättääkseen hakematta myyntiluvan 

uusimista ilmoittaen samalla perusteet 

toimenpiteille. Myyntiluvan haltijan on 

erityisesti ilmoitettava, liittyykö tällainen 

toimenpide mihinkään 116 ja 117 artiklassa 

esitettyyn perusteeseen." 

Perustelu 

 

Virastolle olisi ilmoitettava muun muassa kaikista myyntiluvan perumisista tai uusimatta 

jättämisistä eikä pelkästään toimenpiteistä, jotka liittyvät lääkkeiden turvallisuuteen tai tehoon, 

toisin sanoen 116 ja 117 artiklassa tarkoitettuihin perusteisiin. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

123 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Myyntiluvan haltijan on myös tehtävä 

2 kohdan mukainen ilmoitus, jos 

toimenpide toteutetaan jossakin 

kolmannessa maassa ja tällainen 

toimenpide pohjautuu johonkin 116 ja 

117 artiklan 1 kohdassa esitettyyn 
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perusteeseen. 

Perustelu 

 

Sääntelyviranomaisten olisi hyödyllistä tietää, jos yritys esimerkiksi pyytää myyntiluvan 

perumista tai jättää hakematta myyntiluvan uusimista kolmannessa maassa. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2001/83/EY 

123 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Korvataan 123 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

 "4. Virasto julkistaa vuosittain luettelon 

lääkkeistä, joilta on evätty myyntilupa, 

joiden myyntilupa on peruttu pysyvästi 

tai väliaikaisesti, joiden toimittaminen 

on kielletty tai jotka on vedetty pois 

markkinoilta, sekä perusteet näille 

toimenpiteille.". 

Perustelu 

 

Avoimuuteen liittyvistä syistä viraston ei pitäisi vain julkaista luetteloa poisvedetyistä tuotteista 

vaan ilmoittaa myös perusteet näille toimenpiteille. Asianomaisille tahoille on jo annettu 

kyseiset tiedot. 

 


