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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston 
roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden osalta
(COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0725),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan sekä 168 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0365/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean .... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean .... antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Covid-19-pandemia on tuonut 

https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre
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esiin riskit, joita luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien ja muiden 
luonnonvarojen liikakäyttö sekä 
maapallon biologisen monimuotoisuuden 
kiihtyvä väheneminen aiheuttavat 
ihmisten terveydelle. Noin 70 prosenttia 
uusista taudeista ja lähes kaikki tunnetut 
pandemiat (influenssa, hiv/aids ja covid-
19) ovat zoonooseja. Nämä taudit ovat 
lisääntyneet maailmanlaajuisesti 60 viime 
vuoden aikana, ja ihmisen toiminnan ja 
sen ekologisen jalanjäljen tuloksena 
zoonoottisia taudinaiheuttajia on yhä 
enemmän. Maankäytön muutokset, 
metsäkato, kaupungistuminen, 
maatalouden laajentuminen ja 
voimaperäistyminen, luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien laiton kauppa ja 
kulutustottumukset myötävaikuttavat 
voimakkaasti tähän lisääntymiseen. 
Zoonoottiset taudinaiheuttajat voivat olla 
bakteereja, viruksia tai loisia taikka 
epätavanomaisia taudinaiheuttajia, ja ne 
voivat levitä ihmisiin suorassa 
kosketuksessa tai elintarvikkeiden, veden 
tai ympäristön kautta. Jotkin sairaudet, 
kuten hiv/aids, alkavat zoonooseina mutta 
mutatoituvat myöhemmin vain ihmisillä 
esiintyviksi kannoiksi. Eräät zoonoosit, 
kuten ebola ja salmonelloosi, synnyttävät 
toistuvasti tautipesäkkeitä. Toiset taas, 
kuten covid-19-pandemiaa aiheuttava 
koronavirus, voivat aiheuttaa 
maailmanlaajuisia pandemioita. 
Biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) mukaan 
nisäkkäissä ja linnuissa on noin 
1,7 miljoonaa vielä tuntematonta virusta. 
Näistä viruksista 631 000–827 000 voi 
mahdollisesti tarttua ihmiseen.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kuten Maailman terveysjärjestö on 
todennut, monesti samat mikrobit 
aiheuttavat tartuntatauteja eläimissä ja 
ihmisissä, joten ongelmaa ei voida estää 
tai poistaa pelkästään yhden alan toimilla. 
Taudit voivat tarttua ihmisistä eläimiin tai 
päinvastoin, minkä vuoksi niitä on 
torjuttava molemmissa hyödyntäen 
mahdollisia synergioita tutkimuksessa ja 
hoidoissa. Covid-19-pandemia on selkeä 
osoitus tarpeesta tehostaa yhteinen terveys 
-lähestymistavan soveltamista unionissa 
parempien kansanterveystulosten 
saavuttamiseksi, sillä kuten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) 2021/...1 a perustetussa EU4Health-
ohjelmassa todetaan, ihmisten terveys on 
yhteydessä eläinten terveyteen ja 
ympäristöön, minkä vuoksi terveysuhkien 
torjunnassa on otettava huomioon nämä 
kolme ulottuvuutta.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/... unionin terveysalan 
toimintaohjelman (EU4Health) 
perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja 
asetuksen (EU) N:o 282/2014 
kumoamisesta (EUVL L ...).

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ennennäkemätön covid-19- (2) Ennennäkemätön covid-19-
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pandemia on osoittanut, että unionin olisi 
toimittava kansanterveyteen kohdistuvien 
uhkien torjumiseksi tehokkaammin 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
saatavuuden hallinnoinnissa ja 
lääketieteellisten vastatoimien 
kehittämisessä. Unionin toimintakyvylle on 
ollut merkittävää haittaa siitä, että 
pandemian vastatoimilla ei ole selkeästi 
määriteltyä oikeudellista kehystä ja että 
unionilla on rajallinen valmius reagoida 
kansanterveysuhkaan, joka vaikuttaa lähes 
kaikkiin jäsenvaltioihin.

pandemia on myös osoittanut, että 
jäsenvaltioiden on vaikea selviytyä 
tällaisesta terveysuhasta yksinään ja että 
unionin koordinointia ja toimivaltaa on 
vahvistettava, jotta se voi toimia 
kansanterveyteen kohdistuvien uhkien 
torjumiseksi tehokkaammin lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden saatavuuden 
hallinnoinnissa ja lääketieteellisten 
vastatoimien kehittämisessä. Unionin 
toimintakyvylle on ollut merkittävää 
haittaa siitä, että pandemian vastatoimilla 
ei ole selkeästi määriteltyä oikeudellista 
kehystä ja että unionilla on rajallinen 
valmius reagoida kansanterveysuhkaan, 
joka vaikuttaa lähes kaikkiin 
jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden usein monihaaraiset 
toimitusketjut, kansalliset vientirajoitukset 
ja -kiellot, tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
estävä rajojen sulkeminen sekä tavaroiden 
tarjontaan ja kysyntään liittyvä epävarmuus 
covid-19-pandemian aikana ovat 
merkittävästi haitanneet sisämarkkinoiden 
sujuvaa toimintaa ja vakavien 
kansanterveydellisten uhkien torjuntaa.

(3) Häiriöt lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden toimitusketjuissa, 
jotka kansainvälistymisen seurauksena 
ovat usein monihaaraisia, lääkkeiden ja 
vaikuttavien aineiden riittämätön tuotanto 
unionissa, kansalliset vientirajoitukset ja -
kiellot, tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
estävä rajojen sulkeminen sekä tavaroiden 
tarjontaan ja kysyntään liittyvä epävarmuus 
covid-19-pandemian aikana ovat 
merkittävästi haitanneet sisämarkkinoiden 
sujuvaa toimintaa ja siten myös vakavien 
kansanterveydellisten uhkien torjuntaa.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lääkepulan torjuminen on jo 
pitkään ollut yksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin prioriteeteista, kuten 
ilmenee useista Euroopan parlamentin 
mietinnöistä11 ja viimeaikaisilla Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajuuskausilla 
käydyistä keskusteluista.

(4) Lääkepulan korjaaminen on jo 
pitkään ollut yksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin prioriteeteista, kuten 
ilmenee useista Euroopan parlamentin 
mietinnöistä11 ja viimeaikaisilla Euroopan 
unionin neuvoston puheenjohtajuuskausilla 
käydyistä keskusteluista.

__________________ __________________
11 Euroopan parlamentin Mietintö 
lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava 
ongelma, 17.9.2020 (2020/2071(INI)).

11 Euroopan parlamentin Mietintö 
lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava 
ongelma, 17.9.2020 (2020/2071(INI)).

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lääkepula on kasvava uhka 
kansanterveydelle ja vaikuttaa vakavasti 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja potilaiden 
oikeuteen saada asianmukaista 
lääketieteellistä hoitoa. Lisääntynyt 
maailmanlaajuinen kysyntä ja covid-19-
pandemia ovat entisestään pahentaneet 
lääkepulaa, mikä on heikentänyt 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja 
aiheuttanut potilaiden terveydelle ja 
hoidolle merkittäviä riskejä, kuten taudin 
etenemistä ja oireiden pahenemista, 
hoidon tai lääkehoidon viivästymistä tai 
keskeytymistä, sairaalahoidon 
pitkittymistä, lisääntynyttä altistumista 
lääkeväärennöksille, lääkitysvirheitä tai 
haittavaikutuksia, jotka johtuvat 
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puuttuvien lääkkeiden korvaamisesta 
vaihtoehtoisilla lääkkeillä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Covid-19-pandemia on pahentanut 
eräiden pandemian torjumisen kannalta 
kriittisinä pidettyjen lääkkeiden pulaa ja 
paljastanut rakenteellisia puutteita unionin 
kyvyssä reagoida nopeasti ja tehokkaasti 
tällaisiin haasteisiin 
kansanterveyskriiseissä.

(5) Covid-19-pandemia on pahentanut 
eräiden pandemian torjumisen kannalta 
kriittisinä pidettyjen lääkkeiden pulaa ja 
paljastanut unionin riippuvuuden 
ulkomaista lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden tuotannossa ja koordinoinnin 
puutteen sekä rakenteellisia puutteita 
unionin kyvyssä reagoida nopeasti ja 
tehokkaasti tällaisiin haasteisiin 
kansanterveyskriiseissä. Pandemia on 
tuonut ilmi nykyisen asetelman 
heikkoudet, jossa 40 prosenttia unionissa 
kaupan pidettävistä valmiista lääkkeistä 
on peräisin kolmansista maista ja 60–
80 prosenttia kemiallisista vaikuttavista 
aineista valmistetaan unionin 
ulkopuolella, pääasiassa Kiinassa ja 
Intiassa, kun viimeksi mainittu osuus oli 
30 vuotta sitten 20 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Covid-19-taudin nopea kehitys ja 
viruksen leviäminen ovat sysänneet 
hengityskoneiden, kirurgisten suu-
nenäsuojusten ja 

(6) Covid-19-taudin nopea kehitys ja 
viruksen leviäminen ovat sysänneet 
hengityskoneiden, kirurgisten suu-
nenäsuojusten ja 
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koronavirustestipakkausten kaltaisten 
lääkinnällisten laitteiden kysynnän rajuun 
kasvuun, ja tuotannon keskeytykset tai 
rajallinen tuotannonlisäyskapasiteetti sekä 
lääkinnällisten laitteiden toimitusketjun 
monihaaraisuus ja globaalinen luonne ovat 
vaikuttaneet tarjontaan negatiivisesti. 
Tämä on johtanut siihen, että kyseisten 
tuotteiden tuotantoon on ilmaantunut uusia 
yrityksiä, mikä puolestaan on johtanut 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ruuhkautumiseen ja 
vaatimustenvastaisten, vaarallisten ja jopa 
väärennettyjen tuotteiden esiintymiseen. 
Jotta kansanterveysuhan aiheuttamaa 
lääkinnällisten laitteiden pulaa voidaan 
seurata, on asianmukaista säätää 
asiaankuuluvassa unionin elimessä 
käyttöönotettavista pitkän aikavälin 
rakenteista.

koronavirustestipakkausten kaltaisten 
lääkinnällisten laitteiden kysynnän rajuun 
kasvuun, ja tuotannon keskeytykset tai 
rajallinen tuotannonlisäyskapasiteetti sekä 
lääkinnällisten laitteiden toimitusketjun 
monihaaraisuus ja globaalinen luonne ovat 
aiheuttaneet vaikeita saatavuushäiriöitä 
ja ajoittain hälyttävää varastojen 
ehtymistä. Tämä on johtanut siihen, että 
kyseisten tuotteiden tuotantoon on 
ilmaantunut uusia yrityksiä, mikä 
puolestaan on johtanut 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ruuhkautumiseen ja 
vaatimustenvastaisten, vaarallisten ja jopa 
väärennettyjen tuotteiden esiintymiseen. 
Jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
koordinointi ja seurata kansanterveysuhan 
aikana mahdollisesti syntyvää 
lääkinnällisten laitteiden pulaa, on 
asianmukaista säätää asiaankuuluvassa 
unionin elimessä käyttöönotettavista pitkän 
aikavälin rakenteista.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tarjontaan ja kysyntään liittyvä 
epävarmuus sekä välttämättömien 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
pulan riski covid-19-pandemian kaltaisen 
kansanterveysuhan aikana voivat johtaa 
jäsenvaltioiden välisen viennin rajoituksiin 
ja muihin kansallisiin suojatoimenpiteisiin. 
Tämä voi merkittävästi haitata 
sisämarkkinoiden toimintaa. Lääkepula voi 
aiheuttaa vakavia riskejä potilaiden 
terveydelle unionissa: jos lääkkeitä ei ole 
saatavilla, lääkityksessä voi tapahtua 
virheitä, sairaalassaoloajat voivat pidentyä 
ja epäsopivien tuotteiden käyttäminen 

(7) Tarjontaan ja kysyntään liittyvä 
epävarmuus sekä olennaisten lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden pulan riski covid-
19-pandemian kaltaisen kansanterveysuhan 
aikana voivat johtaa jäsenvaltioiden välisen 
viennin rajoituksiin ja muihin kansallisiin 
suojatoimenpiteisiin. Tämä voi 
merkittävästi haitata sisämarkkinoiden 
toimintaa ja pahentaa 
kansanterveysvaikutuksia. Lääkepula voi 
aiheuttaa vakavia riskejä potilaiden 
terveydelle unionissa: jos lääkkeitä ei ole 
saatavilla, lääkityksessä voi tapahtua 
virheitä, sairaalassaoloajat voivat pidentyä 
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puuttuvien tuotteiden sijalla voi aiheuttaa 
kielteisiä reaktioita. Lääkinnällisten 
laitteiden pula voi johtaa 
diagnoosiresurssipulaan, joka vaikuttaa 
kielteisesti kansanterveystoimenpiteisiin. 
Lisäksi pulan takia hoito voi olla 
puutteellista tai tauti pahentua, ja se myös 
estää terveysalan ammattilaisia 
suorittamasta tehtäviään asianmukaisesti. 
Pula voi merkittävästi vaikeuttaa myös 
tietyn taudinaiheuttajan leviämisen 
ehkäisyä, esimerkiksi silloin kun 
koronavirustestipakkauksia ei ole 
tarpeeksi. Sen vuoksi on tärkeää pyrkiä 
ratkaisemaan tämä saatavuuskysymys 
vahvistamalla ja virallistamalla kriittisten 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
seurantamenetelmä.

ja epäsopivien tuotteiden käyttäminen 
puuttuvien tuotteiden sijalla voi aiheuttaa 
kielteisiä reaktioita. Lääkinnällisten 
laitteiden pula voi johtaa 
diagnoosiresurssipulaan, joka vaikuttaa 
kielteisesti kansanterveystoimenpiteisiin. 
Lisäksi pulan takia hoito voi olla 
puutteellista tai tauti pahentua, ja se myös 
estää terveysalan ammattilaisia 
suorittamasta tehtäviään asianmukaisesti, 
kuten covid-19-pandemian aikana on 
nähty, millä on vakavia seurauksia 
terveysalan ammattilaisten omalle 
terveydelle. Pula voi merkittävästi 
vaikeuttaa myös tietyn taudinaiheuttajan 
leviämisen ehkäisyä, esimerkiksi silloin 
kun koronavirustestipakkauksia ei ole 
tarpeeksi. Sen vuoksi on tärkeää luoda 
asianmukainen unionin tason kehys, jotta 
voidaan koordinoida jäsenvaltioiden 
toimia saatavuusongelmien 
ratkaisemiseksi ja kriittisten lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden 
seurantamenetelmän vahvistamiseksi ja 
virallistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Olisi kehitettävä turvallisia ja 
tehokkaita lääkkeitä, joilla hoidetaan, 
ehkäistään tai diagnosoidaan 
kansanterveysuhkia aiheuttavia tauteja, ja 
asetettava ne tällaisen kansanterveysuhan 
aikana mahdollisimman pian saataville 
unionissa. Covid-19-pandemia on myös 
paljastanut, ettei kansainvälisiin kliinisiin 
tutkimuksiin liittyvä koordinaatio ja 
päätöksenteko eikä myöskään unionin 
tason neuvonta, joka koskee lääkkeiden 
käyttöä kansallisissa 

(8) Olisi määritettävä ja kehitettävä 
turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä, joilla 
hoidetaan, ehkäistään tai diagnosoidaan 
kansanterveysuhkia aiheuttavia tauteja, ja 
asetettava ne tällaisen kansanterveysuhan 
aikana mahdollisimman pian unionin 
kansalaisten saataville. Covid-19-
pandemia on myös paljastanut, ettei 
kansainvälisiin kliinisiin tutkimuksiin 
liittyvä koordinaatio ja päätöksenteko eikä 
myöskään unionin tason neuvonta, joka 
koskee lääkkeiden käyttöä kansallisissa 



PR\1228212FI.docx 13/67 PE680.818v02-00

FI

erityiskäyttöohjelmissa tai muussa kuin 
hyväksytyssä käyttöaiheessa, ole 
optimaalista. Tämä viivästyttää 
tutkimustulosten hyväksyntää ja uusien tai 
uuteen käyttötarkoitukseen määritettyjen 
lääkkeiden kehittämistä ja saatavuutta.

erityiskäyttöohjelmissa tai muussa kuin 
hyväksytyssä käyttöaiheessa, ole 
optimaalista. Tämä viivästyttää 
tutkimustulosten hyväksyntää ja uusien tai 
uuteen käyttötarkoitukseen määritettyjen 
lääkkeiden kehittämistä ja saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kyseisten tuotteiden 
sisämarkkinoiden paremman toiminnan ja 
ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseksi on aiheellista 
yhdenmukaistaa sääntöjä, jotka koskevat 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
pulan seurantaa, sekä helpottaa sellaisten 
lääkkeiden tutkimusta ja kehittämistä, joilla 
voidaan hoitaa, ehkäistä tai diagnosoida 
kansanterveyskriisejä aiheuttavia tauteja.

(10) Kyseisten tuotteiden 
sisämarkkinoiden paremman toiminnan ja 
ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseksi on aiheellista 
yhdenmukaistaa ja vahvistaa sääntöjä, 
jotka koskevat lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden pulan seurantaa, sekä helpottaa 
sellaisten lääkkeiden tutkimusta ja 
kehittämistä, joilla voidaan hoitaa, ehkäistä 
tai diagnosoida kansanterveyskriisejä 
aiheuttavia tauteja.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta niin, että tavoitteiden perustana 
on ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu. Lisäksi tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan sellaisten lääkkeiden laatu, 
turvallisuus ja teho, joilla voidaan vastata 

(11) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu turvaamalla 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. 
Lisäksi tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan sellaisten lääkkeiden laatu, 
turvallisuus ja teho, joilla voidaan vastata 
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kansanterveysuhkiin. Molempiin 
tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 
tavoitteet liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa eikä kumpikaan niistä ole 
toissijainen toiseen nähden. SEUT-
sopimuksen 114 artiklan osalta tässä 
asetuksessa vahvistetaan puitteet 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
pulan seuraamiseksi ja siitä raportoimiseksi 
kansanterveyskriiseissä. SEUT-
sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan c 
alakohdan osalta tässä asetuksessa 
säädetään vahvistetusta unionin 
kehyksestä, jolla varmistetaan lääkkeiden 
ja lääkinnällisten laitteiden laatu ja 
turvallisuus.

kansanterveysuhkiin. Molempiin 
tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 
tavoitteet liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa eikä kumpikaan niistä ole 
toissijainen toiseen nähden. SEUT-
sopimuksen 114 artiklan osalta tässä 
asetuksessa vahvistetaan puitteet 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
pulan seuraamiseksi ja siitä raportoimiseksi 
kansanterveyskriiseissä. SEUT-
sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan c 
alakohdan osalta tässä asetuksessa 
säädetään vahvistetusta unionin 
kehyksestä, jolla varmistetaan lääkkeiden 
ja lääkinnällisten laitteiden laatu ja 
turvallisuus.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Lääkkeisiin ja lääkinnällisiin 
laitteisiin liittyvän kriisivalmiuden ja -
hallinnan parantamiseksi sekä 
palautumiskyvyn ja yhteisvastuullisuuden 
lisäämiseksi unionissa eri toimijoiden 
roolit ja velvollisuudet olisi selkeytettävä. 
Kehyksen olisi perustuttava niihin 
tapauskohtaisiin ratkaisuihin, joita on tähän 
mennessä kehitetty covid-19-pandemian 
osalta.

(12) Lääkkeisiin ja lääkinnällisiin 
laitteisiin liittyvän kriisivalmiuden ja -
hallinnan parantamiseksi sekä 
palautumiskyvyn ja yhteisvastuullisuuden 
lisäämiseksi unionissa eri toimijoiden 
roolit ja velvollisuudet olisi selkeytettävä. 
Kehyksen olisi perustuttava niihin 
tapauskohtaisiin ratkaisuihin, joita on tähän 
mennessä kehitetty covid-19-pandemian 
osalta ja jotka ovat osoittautuneet 
toimiviksi.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi otettava käyttöön lääkkeiden 
ja lääkinnällisten laitteiden pulan 
yhdenmukaistettu seurantajärjestelmä, jolla 
helpotetaan kriittisten lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden saantia 
kansanterveyteen mahdollisesti vakavasti 
vaikuttavissa kansanterveysuhkissa ja 
vakavissa tapahtumissa. Järjestelmää olisi 
täydennettävä parannetuilla rakenteilla, 
joilla varmistetaan kansanterveydellisten 
kriisitilanteiden asianmukainen hallinta 
sekä koordinoidaan ja annetaan neuvontaa 
tutkimuksesta ja kehittämisestä sellaisten 
lääkkeiden osalta, joilla voidaan 
mahdollisesti vastata 
kansanterveyskriiseihin. Jotta lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden potentiaaliseen tai 
todelliseen pulaan liittyvä seuranta ja 
raportointi olisi helpompaa, lääkeviraston 
pitäisi voida pyytää ja saada tietoja ja dataa 
asianomaisilta myyntilupien haltijoilta, 
valmistajilta ja jäsenvaltioilta nimitettyjen 
yhteyspisteiden välityksellä.

(13) Olisi otettava käyttöön lääkkeiden 
ja lääkinnällisten laitteiden pulan 
yhdenmukaistettu seurantajärjestelmä, jolla 
helpotetaan kriittisten lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden saantia 
kansanterveyteen mahdollisesti vakavasti 
vaikuttavissa kansanterveysuhkissa sekä 
kriittisten lääkkeiden saantia vakavien 
tapahtumien aikana. Järjestelmää olisi 
täydennettävä parannetuilla rakenteilla, 
joilla varmistetaan kansanterveydellisten 
kriisitilanteiden asianmukainen hallinta 
sekä koordinoidaan ja annetaan neuvontaa 
tutkimuksesta ja kehittämisestä sellaisten 
lääkkeiden osalta, joilla voidaan 
mahdollisesti vastata 
kansanterveyskriiseihin. Jotta lääkkeiden ja 
lääkinnällisten laitteiden potentiaaliseen tai 
todelliseen pulaan liittyvä seuranta ja 
raportointi olisi helpompaa, lääkeviraston 
pitäisi voida pyytää ja saada tietoja ja dataa 
asianomaisilta myyntilupien haltijoilta, 
valmistajilta, tukkukauppiailta ja 
jäsenvaltioilta nimitettyjen yhteyspisteiden 
välityksellä.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta helpotettaisiin lääkepulan 
ehkäisyä, seurantaa ja siitä raportointia, 
unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
perustettava sähköinen alusta, jonka 
avulla voidaan seurata ja jäljittää 
lääkkeitä koko toimitusketjussa, määrittää 
kulloinenkin varaston määrä ja kysynnän 
todellinen taso sekä tarjota tietoja, joiden 
avulla voidaan havaita, ennakoida ja 
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ehkäistä lääkepulaa. Tällaisen 
järjestelmän kehittämisessä voitaisiin 
hyödyntää esimerkiksi unionin Horisontti 
Eurooppa -ohjelmasta rahoittamasta 
CISMED-hankkeesta saatuja 
kokemuksia. Alustan olisi tarjottava 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
mahdollisuus nähdä reaaliaikaisesti 
tukkukauppiaiden, yleisölle avointen 
apteekkien ja sairaala-apteekkien 
täyttämättömät tarpeet, ja sen olisi 
tarjottava täsmällistä tietoa toimitusketjun 
toiminnan ymmärtämiseksi ja 
mahdollisen lääkepulan ennakoimiseksi. 
Alustan ollessa täysin toimintavalmis sen 
olisi lisäksi tarjottava keskitetty 
asiointipiste myyntiluvan haltijoille ja 
tukkukauppiaille, jotta ne voivat toimittaa 
tarvittavat tiedot vakavien tapahtumien ja 
kansanterveysuhkien aikana. Jotta 
voidaan helpottaa lääkeviraston 
koordinointitehtävää, jäsenvaltioiden 
saatavuudenseuranta-alustojen olisi 
oltava yhteentoimivia, ja niiden tiedot olisi 
vietävä lääkeviraston hallinnoimaan 
unionin tietokantaan. Järjestelmän 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi unionin 
tasolla ja kansallisella tasolla sen 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa olisi 
tuettava unionin rahoituksella muun 
muassa EU4Health-ohjelmasta tai 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2021/2411 a perustetusta 
elpymis- ja palautumistukivälineestä.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/241, annettu 
12 päivänä helmikuuta 2021, elpymis- ja 
palautumistukivälineen perustamisesta 
(EUVL L 57, 18.2.2021, s. 17).

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Lääkevirastoon olisi perustettava 
lääkkeiden toimeenpaneva ohjausryhmä, 
jotta vakaviin tapahtumiin voidaan 
reagoida määrätietoisesti ja koordinoida 
unionissa lääkkeiden toimitukseen 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
toteutettavia kiireellisiä toimia. 
Ohjausryhmän olisi laadittava luettelo 
kriittisistä lääkkeistä niiden seurannan 
varmistamiseksi, ja sen olisi voitava antaa 
neuvontaa tarvittavista toimista lääkkeiden 
turvallisuuden, laadun ja tehon 
takaamiseksi ja ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi.

(15) Lääkevirastoon olisi perustettava 
lääkkeiden toimeenpaneva ohjausryhmä, 
jotta vakaviin tapahtumiin voidaan 
reagoida määrätietoisesti ja koordinoida 
unionissa lääkkeiden toimitukseen 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
toteutettavia kiireellisiä toimia. 
Ohjausryhmän olisi laadittava luettelo 
olennaisista ja kriittisistä lääkkeistä niiden 
seurannan varmistamiseksi, ja sen olisi 
voitava antaa neuvontaa tarvittavista 
toimista lääkkeiden turvallisuuden, laadun 
ja tehon sekä niiden saatavuuden 
takaamiseksi ja ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi. 
Luetteloissa olisi oltava eri luokat 
prioriteettitasoltaan erilaisille kriittisiksi 
määritetyille lääkkeille. Maailman 
terveysjärjestön laatima luettelo aikuisille 
ja lapsille tarkoitetuista 
olennaislääkkeistä voisi auttaa 
määrittämään kriittiset lääkkeet unionin 
tasolla, jotta voidaan valmistautua 
kansanterveysuhkiin.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Eläinlääkintäalaa ei pidä 
laiminlyödä pyrittäessä ehkäisemään 
mahdollisia kansanterveysuhkia, minkä 
ovat osoittaneet esimerkiksi covid-19-
pandemian aikaiset tapahtumat eri 
jäsenvaltioiden minkkitarhoissa, joissa oli 
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helmikuussa 2021 kirjattu yli 400 
tautitapausta ja joissa viruksen havaittiin 
muuntuneen, afrikkalaisen sikaruton 
leviäminen eri jäsenvaltioihin viime 
vuosina tai hullun lehmän taudin 1990-
luvun lopulla aiheuttama kriisi. Niinpä 
tämän asetuksen nojalla perustettavissa 
koordinointirakenteissa, joilla hallitaan 
kansanterveysuhkia ja reagoidaan niihin, 
olisi kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota kansanterveyteen 
eläinlääkintäalalla vahvistamalla 
koordinointia ja hyödyntämällä sitä 
tietämystä ja asiantuntemusta, jota 
lääkevirastolle on tältä alalta kertynyt 
eläinlääkkeiden arvioinnista unionin 
tasolla vastaavana elimenä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Hätätilannetyöryhmän työ olisi 
erotettava lääkeviraston tieteellisten 
komiteoiden työstä ja se olisi tehtävä 
rajoittamatta mainittujen komiteoiden 
tieteellisiä arviointeja. 
Hätätilannetyöryhmän olisi annettava 
suosituksia, jotka koskevat lääkkeiden 
käyttöä kansanterveyskriisin aiheuttaman 
taudin torjunnassa. Ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevän komitean olisi 
voitava käyttää kyseisiä suosituksia silloin 
kun se valmistelee tieteellisiä lausuntoja, 
jotka koskevat lääkkeen erityisluvallista 
käyttöä tai lääkkeen muunlaista käyttöä 
ennen kuin sillä on myyntilupa.

(18) Hätätilannetyöryhmän työ olisi 
erotettava lääkeviraston tieteellisten 
komiteoiden työstä ja se olisi tehtävä 
rajoittamatta mainittujen komiteoiden 
tieteellisiä arviointeja. 
Hätätilannetyöryhmän olisi annettava 
suosituksia, jotka koskevat lääkkeiden 
käyttöä kansanterveyskriisin aiheuttaman 
taudin torjunnassa. Ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä käsittelevän komitean olisi 
voitava käyttää kyseisiä suosituksia silloin 
kun se valmistelee tieteellisiä lausuntoja, 
jotka koskevat lääkkeen erityisluvallista 
käyttöä tai lääkkeen muunlaista käyttöä 
ennen kuin sillä on myyntilupa. 
Lääkepulaa ja lääkkeiden turvallisuutta 
käsittelevä toimeenpaneva ohjausryhmä 
voisi myös hyödyntää 
hätätilannetyöryhmän työtä laatiessaan 
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kriittisten lääkkeiden luetteloita.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kliinisten tutkimusten vaihe, jonka 
aikana lääke-ehdokkaiden turvallisuutta, 
tehoa ja laatua tutkitaan ihmisillä, on 
keskeinen vaihe lääkkeiden, myös 
rokotteiden, kehittämisessä. Sen vuoksi on 
tärkeää, että Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) N:o 536/20141 a 
sovelletaan täysimääräisesti, etenkin 
toimivan kliinisiä lääketutkimuksia 
koskevan tietojärjestelmän käyttöönoton 
osalta.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 536/2014, annettu 
16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä 
lääketutkimuksista ja direktiivin 
2001/20/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 
27.5.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaikka yksittäiset tutkimusyksiköt 
voivat sopia keskenään tai jonkin toisten 
osapuolen kanssa toimivansa 
toimeksiantajana yhden yhdenmukaistetun 

(20) Vaikka yksittäiset tutkimusyksiköt 
voivat sopia keskenään tai jonkin toisten 
osapuolen kanssa toimivansa 
toimeksiantajana yhden yhdenmukaistetun 
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unionin laajuisen kliinisen 
lääketutkimuksen tutkimussuunnitelman 
laatimiseksi, covid-19-pandemian aikana 
saadun kokemuksen perusteella aloitteet 
laajojen kansainvälisten tutkimusten 
aloittamiseksi harvoin konkretisoituvat. 
Aloitteen toteutuminen edellyttäisi, että 
jokin yksikkö ottaa vastatakseen kaikista 
toimeksiantajan velvollisuuksista ja 
toiminnoista unionissa ja on 
vuorovaikutuksessa useiden 
jäsenvaltioiden kanssa. Sen vuoksi 
lääkeviraston olisi asianmukaista yksilöidä 
tällaisia aloitteita ja edistää niitä antamalla 
neuvontaa mahdollisuuksista toimia 
toimeksiantajana tai tapauksen mukaan 
määrittelemällä toimeksiantajien 
ryhmittymän jäsenten velvollisuudet 
asetuksen (EU) 536/2014 72 artiklan 
mukaisesti. Tällainen lähestymistapa 
vahvistaisi unionin tutkimusympäristöä, 
edistäisi yhdenmukaistamista ja poistaisi 
viiveet tutkimustulosten integroimisessa 
myyntilupaan. Tutkimuksen suunnittelun, 
lupahakuprosessin ja hakemuksen 
jättämisen ja toteutuksen helpottamiseksi 
unionin toimeksiantaja voisi saada 
kansanterveysuhan aikana käytettävissä 
olevaa unionin tutkimusrahoitusta ja 
hyödyntää olemassa olevia kliinisen 
tutkimuksen verkostoja. Tämä voi olla 
erityisen arvokasta tutkimuksille, jotka 
toteuttaa unioni tai kansainvälinen 
kansanterveys- tai tutkimusorganisaatio.

unionin laajuisen kliinisen 
lääketutkimuksen tutkimussuunnitelman 
laatimiseksi, covid-19-pandemian aikana 
saadun kokemuksen perusteella aloitteet 
laajojen kansainvälisten tutkimusten 
aloittamiseksi harvoin konkretisoituvat. 
Aloitteen toteutuminen edellyttäisi, että 
jokin yksikkö ottaa vastatakseen kaikista 
toimeksiantajan velvollisuuksista ja 
toiminnoista unionissa ja on 
vuorovaikutuksessa useiden 
jäsenvaltioiden kanssa. Niinpä 17 päivänä 
helmikuuta 2021 annetun komission 
tiedonannon ”HERA Incubator: 
varautuminen yhdessä covid-19-
muunnosten aiheuttamaan uhkaan” 
rinnalla käynnistettiin uusi unionin 
laajuinen ja unionin rahoittama 
rokotetutkimusverkosto VACCELERATE. 
Hätätilannetyöryhmän olisi 
hyödynnettävä tätä tutkimusverkostoa ja 
muita vakiintuneita verkostoja sen 
varmistamiseksi, että uusista lääkkeistä 
tuotetaan nopeasti asianmukaista tietoa 
mahdollisen kansanterveysuhan varalta. 
Sen vuoksi lääkeviraston olisi 
välttämätöntä yksilöidä tällaisia aloitteita 
ja edistää niitä antamalla neuvontaa 
mahdollisuuksista toimia toimeksiantajana 
tai tapauksen mukaan määrittelemällä 
toimeksiantajien ryhmittymän jäsenten 
velvollisuudet asetuksen (EU) 536/2014 
72 artiklan mukaisesti. Tällainen 
lähestymistapa vahvistaisi unionin 
tutkimusympäristöä, edistäisi 
yhdenmukaistamista ja poistaisi viiveet 
tutkimustulosten integroimisessa 
myyntilupaan. Tutkimuksen suunnittelun, 
lupahakuprosessin ja hakemuksen 
jättämisen ja toteutuksen helpottamiseksi 
unionin toimeksiantaja voisi saada 
kansanterveysuhan aikana käytettävissä 
olevaa unionin tutkimusrahoitusta ja 
hyödyntää olemassa olevia kliinisen 
tutkimuksen verkostoja. Tämä voi olla 
erityisen arvokasta tutkimuksille, jotka 
toteuttaa unioni tai kansainvälinen 
kansanterveys- tai tutkimusorganisaatio.
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Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Lääkinnällisten laitteiden osalta 
olisi perustettava lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevä toimeenpaneva ohjausryhmä, 
joka koordinoi unionissa kiireellisiä toimia 
lääkinnällisten laitteiden tarjontaa ja 
kysyntää koskevissa kysymyksissä sekä 
laatii luettelon kansanterveysuhan aikana 
kriittisistä lääkinnällisistä laitteista.

(21) Lääkinnällisten laitteiden osalta 
olisi perustettava lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevä toimeenpaneva ohjausryhmä, 
joka koordinoi unionissa kiireellisiä toimia 
lääkinnällisten laitteiden tarjontaa ja 
kysyntää koskevissa kysymyksissä sekä 
laatii luettelon kansanterveysuhan aikana 
kriittisistä lääkinnällisistä laitteista. 
Luetteloissa olisi oltava eri luokat 
prioriteettitasoltaan erilaisille kriittisiksi 
määritetyille lääkinnällisille laitteille, ja 
henkilönsuojainten olisi oltava 
korkeimmalla prioriteettitasolla.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Sellaisten arkaluonteisten tietojen 
käsittely, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
mahdollisten kansanterveysuhkien 
hallitsemiseksi, edellyttää korkeatasoista 
suojaa kyberhyökkäyksiltä. 
Terveydenhuoltoalan organisaatioihin on 
myös kohdistunut tavallista suurempia 
kyberuhkia pandemian aikana. 
Lääkevirasto on itsekin joutunut 
kyberhyökkäyksen kohteeksi, minkä 
johdosta tiettyihin kolmansille osapuolille 
kuuluviin covid-19-lääkkeitä ja -rokotteita 
koskeviin asiakirjoihin saatiin laittomasti 
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pääsy ja niitä vuodettiin internetiin. 
Lääkevirastolla on siis oltava 
korkeatasoiset turvallisuusjärjestelmät 
kyberhyökkäysten torjumiseksi, jotta 
voidaan varmistaa sen normaali toiminta 
kaikkina aikoina ja erityisesti 
kansanterveysuhkien aikana. Tätä varten 
lääkeviraston olisi laadittava suunnitelma 
kyberhyökkäysten ehkäisemiseksi, 
havaitsemiseksi, lieventämiseksi ja 
käsittelemiseksi, jotta sen toiminta 
voidaan turvata kaikkina aikoina ja 
samalla estää laiton pääsy lääkeviraston 
hallussa oleviin asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Covid-19-pandemia on myös 
osoittanut, että sujuva, tarkka ja näyttöön 
perustuva viestintä on ratkaisevan tärkeää 
disinformaation leviämisen estämiseksi ja 
kansalaisten luottamuksen lujittamiseksi 
kansanterveyskriisin aikana. Avoimuuden 
olisi kaikkina aikoina oltava vallitsevana 
periaatteena julkisten laitosten 
päätöksenteossa, ja sitä olisi ennestään 
lisättävä jännitteiden ja epävarmuuden 
aikoina, kuten kansanterveyskriisissä. Sen 
vuoksi lääkeviraston, ohjausryhmien ja 
hätätilannetyöryhmän olisi 
kansanterveyteen kohdistuvia uhkia 
käsitellessään lisättävä päätöksenteon 
avoimuutta asettamalla kokousten 
pöytäkirjat ja toimitettujen äänestysten 
tulokset, mukaan lukien mahdolliset 
eriävät mielipiteet, yleisön saataville 
sähköisessä muodossa.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Koska covid-19-pandemia on 
edelleen meneillään ja koska pandemian 
kaltaisten terveyskriisien kestoa ja 
kehitystä ei voida varmasti ennustaa, olisi 
säädettävä tämän asetuksen mukaisesti 
perustettujen rakenteiden ja mekanismien 
toimivuuden uudelleentarkastelusta, 
jonka perusteella asetusta olisi 
tarvittaessa muutettava.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) varautua ihmisille tarkoitettuihin 
lääkkeisiin liittyvien vakavien tapahtumien 
ja ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin ja 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien 
kansanterveysuhkien vaikutuksiin ja hallita 
niitä;

(a) varautua ihmisille tarkoitettuihin 
lääkkeisiin liittyvien vakavien tapahtumien 
ja ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin ja 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien 
kansanterveysuhkien vaikutuksiin, 
koordinoida ja hallita niitä;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) seurata ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 

(b) seurata ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden ja kriittisten lääkinnällisten 
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pulaa ja raportoida niistä; laitteiden pulaa ja raportoida niistä;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) perustaa yhteentoimivan ja 
digitaalisen unionin tason tietokannan 
lääkepulan seurantaa ja siitä 
raportoimista varten;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ’eläinlääkkeellä’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/61 a 4 artiklan 1 alakohdassa 
määriteltyä lääkettä;
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/6, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, eläinlääkkeistä ja 
direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta 
(EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43).

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) ’saatavuudella’ myyntiluvan 
haltijan tai valmistajan kansallisille 
markkinoille saattaman yksittäisen 
lääkkeen tai lääkinnällisen laitteen 
varaston kokonaismäärää;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) ’kysynnällä’ kliiniseen tarpeeseen 
vastaamiseksi kansallisilla markkinoilla 
tarvittavaa yksittäisen lääkkeen tai 
lääkinnällisen laitteen varaston 
kokonaismäärää;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’pulalla’ sitä, että ihmisille 
tarkoitetun lääkkeen tai lääkinnällisen 
laitteen saatavuus ei kata sen kysyntää;

(d) ’pulalla’ sitä, että ihmisille 
tarkoitetun lääkkeen tai lääkinnällisen 
laitteen saatavuus ei kata sen kysyntää 
kansallisella tasolla, mistä voi lopulta 
seurata, ettei sitä tarjota potilaalle;

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’vakavalla tapahtumalla’ 
tapahtumaa, joka todennäköisesti aiheuttaa 
kansanterveydelle vakavan riskin 
lääkkeiden osalta useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa. Vakava tapahtuma 
tarkoittaa kuolettavaa uhkaa tai muulla 
tavoin vakavaa terveysuhkaa, jonka 
alkuperä on biologinen, kemiallinen, 
ympäristöön liittyvä, jokin muu tai jokin 
tapahtuma ja joka voi vaikuttaa lääkkeiden 
toimituksiin tai laatuun, turvallisuuteen tai 
tehoon. Tällainen tapahtuma voi johtaa 
lääkepulaan useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa ja edellyttää ihmisten 
terveyden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseksi kiireellistä koordinaatiota 
unionin tasolla.

(f) ’vakavalla tapahtumalla’ 
epätavallista ja odottamatonta 
tapahtumaa, joka todennäköisesti aiheuttaa 
kansanterveydelle vakavan riskin 
lääkkeiden osalta useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa. Vakava tapahtuma 
tarkoittaa kuolettavaa uhkaa tai muulla 
tavoin vakavaa terveysuhkaa, jonka 
alkuperä on biologinen, kemiallinen, 
ympäristöön liittyvä, jokin muu tai jokin 
tapahtuma ja joka voi vaikuttaa lääkkeiden 
valmistukseen, toimituksiin tai laatuun, 
turvallisuuteen tai tehoon jonain 
ajankohtana. Tällainen tapahtuma voi 
johtaa lääkepulaan useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa ja edellyttää 
ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseksi kiireellistä koordinaatiota 
unionin tasolla. Toistuvat lääkkeiden 
saatavuusongelmat eivät kuulu tämän 
määritelmän soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirastoon perustetaan 
lääkepulaa ja lääkkeiden turvallisuutta 
käsittelevä toimeenpaneva ohjausryhmä, 
jäljempänä ’lääkkeiden ohjausryhmä’. Se 
kokoontuu henkilökohtaisesti tai etänä 
valmistautuessaan kansanterveysuhkaan tai 
tällaisen hätätilanteen aikana tai kun sille 
on esitetty 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
avustuspyyntö. Lääkevirasto vastaa 

1. Lääkevirastoon perustetaan 
lääkepulaa ja lääkkeiden turvallisuutta 
käsittelevä toimeenpaneva ohjausryhmä, 
jäljempänä ’lääkkeiden ohjausryhmä’. Se 
kokoontuu säännöllisesti ja tilanteen 
vaatiessa joko henkilökohtaisesti tai etänä 
valmistautuessaan kansanterveysuhkaan tai 
tällaisen hätätilanteen aikana tai kun sille 
on esitetty 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
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sihteeristön tehtävistä. avustuspyyntö. Lääkevirasto vastaa 
sihteeristön tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääkkeiden ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimii lääkevirasto. 
Puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin 
kolmansia osapuolia, mukaan lukien 
lääkkeisiin liittyvien sidosryhmien 
edustajat ja myyntilupien haltijat.

3. Lääkkeiden ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimii lääkevirasto. 
Puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin 
kolmansia osapuolia, mukaan lukien 
lääkkeisiin liittyvien sidosryhmien 
edustajat, myyntilupien haltijat, 
tukkukauppiaat ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Lääkkeiden ohjausryhmä voi 
kuulla eläinlääkekomiteaa aina, kun 
katsoo sen tarpeelliseksi sellaisten 
kansanterveysuhkien hallitsemiseksi, 
jotka liittyvät zoonooseihin tai vain 
eläimillä esiintyviin tauteihin ja joilla on 
tai saattaa olla merkittävä vaikutus 
ihmisten terveyteen.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkeviraston on jatkuvasti 
seurattava tapahtumia, jotka 
todennäköisesti johtavat vakavaan 
tapahtumaan tai kansanterveysuhkaan.

1. Lääkeviraston on jatkuvasti 
seurattava tapahtumia, jotka 
todennäköisesti johtavat vakavaan 
tapahtumaan tai kansanterveysuhkaan, 
koordinoidusti kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
seurantatehtävien helpottamiseksi 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen 
keskitettyjen yhteyspisteiden välityksellä 
raportoitava lääkevirastolle tämän 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla 
määrittelemien raportointikriteerien 
perusteella jokaisesta tapahtumasta, joka 
todennäköisesti johtaa vakavaan 
tapahtumaan tai kansanterveysuhkaan, 
mukaan lukien lääkepula jossakin 
jäsenvaltiossa. Kun kansallinen 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
lääkevirastolle jonkin lääkkeen pulasta 
tietyssä jäsenvaltiossa, sen on annettava 
lääkevirastolle kaikki myyntiluvan 
haltijalta direktiivin 2001/83/EY 
23 a artiklan nojalla saamansa tiedot. 
Lääkevirasto voi pyytää kansallisilta 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamansa 
tapahtumaraportin perusteella 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun työryhmän 
välityksellä tietoja saadakseen käsityksen 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
seurantatehtävien helpottamiseksi 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
on 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen 
keskitettyjen yhteyspisteiden tai, sen 
ollessa täysin toimintavalmis, 
12 b artiklassa tarkoitetun tietokannan 
välityksellä raportoitava lääkevirastolle 
tämän 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
nojalla määrittelemien raportointikriteerien 
perusteella jokaisesta tapahtumasta, joka 
todennäköisesti johtaa vakavaan 
tapahtumaan tai kansanterveysuhkaan, 
mukaan lukien lääkepula jossakin 
jäsenvaltiossa. Kun kansallinen 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
lääkevirastolle jonkin lääkkeen pulasta 
tietyssä jäsenvaltiossa, sen on annettava 
lääkevirastolle kaikki myyntiluvan 
haltijalta direktiivin 2001/83/EY 
23 a artiklan nojalla saamansa tiedot. 
Lääkevirasto voi pyytää kansallisilta 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamansa 
tapahtumaraportin perusteella 3 artiklan 
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tapahtuman vaikutuksista muissa 
jäsenvaltioissa.

5 kohdassa tarkoitetun työryhmän 
välityksellä tietoja saadakseen käsityksen 
tapahtuman vaikutuksista muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos lääkevirasto katsoo, että 
käynnissä olevaan tai pian ilmaantuvaan 
vakavaan tapahtumaan on puututtava, se 
ilmoittaa tästä komissiolle ja 
jäsenvaltioille. Komissio voi omasta 
aloitteestaan taikka yhden tai useamman 
jäsenvaltion tai lääkeviraston johtajan 
pyynnöstä pyytää lääkkeiden 
ohjausryhmältä apua vakavan tapahtuman 
käsittelemiseksi.

3. Jos lääkevirasto katsoo, että 
käynnissä olevaan tai pian ilmaantuvaan 
vakavaan tapahtumaan on puututtava, se 
ilmoittaa tästä komissiolle ja 
jäsenvaltioille. Komissio voi omasta 
aloitteestaan taikka yhden tai useamman 
jäsenvaltion tai lääkeviraston johtajan 
pyynnöstä pyytää lääkkeiden 
ohjausryhmää analysoimaan saatavilla 
olevia tietoja. Lääkkeiden ohjausryhmä 
voi tietojen analyysin perusteella ehdottaa 
komissiolle vakavan tapahtuman virallista 
toteamista, ja se antaa 5 artiklan 
mukaisesti suosituksia tilanteen 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos vakava tapahtuma tai 
kansanterveysuhka voi vaikuttaa 
lääkkeiden turvallisuuteen, laatuun tai 
tehoon, sovelletaan 5 artiklaa;

(a) jos vakava tapahtuma tai 
kansanterveysuhka voi vaikuttaa 
lääkkeiden valmistukseen, turvallisuuteen, 
laatuun tai tehoon, sovelletaan 5 artiklaa;

Or. en
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tietojen arviointi ja toimintaneuvojen 
antaminen kansanterveysuhkiin ja vakaviin 
tapahtumiin liittyvien lääkkeiden 
turvallisuuden, laadun ja tehon osalta

Tietojen arviointi ja toimintaneuvojen 
antaminen kansanterveysuhkiin ja vakaviin 
tapahtumiin liittyvien lääkkeiden 
valmistuksen, turvallisuuden, laadun ja 
tehon osalta

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kansanterveysuhka on todettu tai on 
esitetty 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
avustuspyyntö, lääkkeiden ohjausryhmän 
on arvioitava vakavaan tapahtumaan tai 
kansanterveysuhkaan liittyvät tiedot ja 
harkittava kiireellisten ja koordinoitujen 
toimien tarpeellisuutta asianomaisten 
lääkkeiden turvallisuuden, laadun ja tehon 
osalta.

Kun kansanterveysuhka on todettu tai on 
esitetty 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
avustuspyyntö, lääkkeiden ohjausryhmän 
on arvioitava vakavaan tapahtumaan tai 
kansanterveysuhkaan liittyvät tiedot ja 
harkittava kiireellisten ja koordinoitujen 
toimien tarpeellisuutta asianomaisten 
lääkkeiden valmistuksen, turvallisuuden, 
laadun ja tehon osalta.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeiden ohjausryhmän on annettava 
neuvoja komissiolle ja jäsenvaltioille 
asianmukaisista toimista, joita sen mukaan 

Lääkkeiden ohjausryhmän on annettava 
neuvoja ja suosituksia komissiolle ja 
jäsenvaltioille asianmukaisista toimista, 
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olisi toteutettava unionin tasolla 
asianomaisten lääkkeiden osalta direktiivin 
2001/83/EY tai asetuksen (EY) N:o 
726/200418 mukaisesti.

joita sen mukaan olisi toteutettava unionin 
tasolla asianomaisten lääkkeiden osalta 
direktiivin 2001/83/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 726/200418 mukaisesti.

__________________ __________________
18 Asetus (EY) N:o 726/2004. 18 Asetus (EY) N:o 726/2004.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on esitettävä 
asianmukaiset perustelut, jos lääkkeiden 
ohjausryhmän antamia suosituksia ei 
oteta huomioon. Lääkkeiden 
ohjausryhmän antamat suositukset sekä 
mahdolliset komission ja jäsenvaltioiden 
toimittamat asianmukaiset perustelut on 
asetettava julkisesti saataville 
13 artiklassa tarkoitetun www-portaalin 
kautta.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeiden ohjausryhmä voi olla 
yhteydessä eläinlääkekomiteaan, jos 
todetaan yhteys zoonooseihin tai vain 
eläimillä esiintyviin tauteihin, joilla on tai 
saattaa olla merkittävä vaikutus ihmisten 
terveyteen, tai jos eläinlääkkeiden 
vaikuttavien aineiden käytöstä voi olla 
hyötyä kansanterveysuhkaan tai vakavaan 



PE680.818v02-00 32/67 PR\1228212FI.docx

FI

tapahtumaan vastaamiseksi taikka aina, 
kun se on muuten tarpeen.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kansanterveysuhkiin 
valmistautumisen helpottamiseksi 
lääkkeiden ohjausryhmän on 
vahvistettava luettelo direktiivin 
2001/83/EY tai asetuksen (EU) N:o 
726/2004 mukaisesti luvan saaneista 
lääkkeistä, joita pidetään unionin tasolla 
olennaisina, jäljempänä ’olennaisten 
lääkkeiden luettelo’, ottaen viitekohdaksi 
Maailman terveysjärjestön laatimat 
olennaislääkkeiden luettelot. Luettelon on 
oltava valmis viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta]. Luetteloa 
käytetään yhtenä muttei yksinomaisena 
viiteasiakirjana 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja kriittisten lääkkeiden 
luetteloita vahvistettaessa, ja sitä on 
päivitettävä säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkkeiden ohjausryhmän on 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
avustuspyynnön vastaanotettuaan ja 
työryhmäänsä kuultuaan vahvistettava 

1. Lääkkeiden ohjausryhmän on 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
avustuspyynnön vastaanotettuaan ja 
työryhmäänsä kuultuaan vahvistettava 
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luettelo direktiivin 2001/83/EY tai 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti 
sallituista lääkkeistä, joiden se katsoo 
olevan kriittisiä vakavan tapahtuman 
aikana, jäljempänä ’vakavaan tapahtumaan 
liittyvien kriittisten lääkkeiden luettelo’. 
Luetteloa on päivitettävä tarpeen tullen 
kunnes vakava tapahtuma on käsitelty 
riittävällä tavalla.

luettelo direktiivin 2001/83/EY tai 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti 
sallituista lääkkeistä, joiden se katsoo 
olevan kriittisiä vakavan tapahtuman 
aikana, jäljempänä ’vakavaan tapahtumaan 
liittyvien kriittisten lääkkeiden luettelo’. 
Luettelossa voi olla eri luokkia 
prioriteettitasoltaan erilaisille kriittisiksi 
määritetyille lääkkeille. Luetteloa on 
päivitettävä tarpeen tullen kunnes vakava 
tapahtuma on käsitelty riittävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Heti sen jälkeen, kun 
kansanterveysuhka on todettu, lääkkeiden 
ohjausryhmän on työryhmäänsä kuultuaan 
vahvistettava luettelo direktiivin 
2001/83/EY tai asetuksen (EY) N:o 
726/2004 mukaisesti sallituista lääkkeistä, 
joiden se katsoo olevan kriittisiä 
kansanterveysuhan aikana, jäljempänä 
’kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkkeiden luettelo’. Luetteloa on 
päivitettävä tarpeen tullen kunnes 
kansanterveysuhan on todettu päättyneen.

2. Heti sen jälkeen, kun 
kansanterveysuhka on todettu, lääkkeiden 
ohjausryhmän on työryhmäänsä kuultuaan 
vahvistettava luettelo direktiivin 
2001/83/EY tai asetuksen (EY) N:o 
726/2004 mukaisesti sallituista lääkkeistä, 
joiden se katsoo olevan kriittisiä 
kansanterveysuhan aikana, jäljempänä 
’kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkkeiden luettelo’. Luettelossa voi olla 
eri luokkia prioriteettitasoltaan erilaisille 
kriittisiksi määritetyille lääkkeille. 
Luetteloa on päivitettävä tarpeen tullen 
kunnes kansanterveysuhan on todettu 
päättyneen. Luetteloa voidaan päivittää 
tarvittaessa 16 artiklassa säädetyn 
tarkasteluprosessin mukaisesti, ja tätä 
varten lääkkeiden ohjausryhmän on 
oltava yhteydessä hätätilannetyöryhmään.

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeiden ohjausryhmän on kriittisten 
lääkkeiden luettelon sekä 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella 
seurattava kyseisiin luetteloihin sisältyvien 
lääkkeiden tarjontaa ja kysyntää 
havaitakseen, onko niistä potentiaalisesti 
tai tosiasiallisesti pulaa. Lääkkeiden 
ohjausryhmän on osana seurantaa oltava 
yhteydessä tapauksen mukaan asetuksen 
(EU) 2020/[…]19 4 artiklassa perustettuun 
terveysturvakomiteaan ja 
kansanterveysuhan tapauksessa mainitun 
asetuksen 24 artiklan nojalla perustettuun 
kansanterveysuhkia käsittelevään neuvoa-
antavaan komiteaan.

Lääkkeiden ohjausryhmän on olennaisten 
lääkkeiden luettelon, kriittisten lääkkeiden 
luettelon sekä 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
toimitettujen tietojen ja, sen ollessa täysin 
toimintavalmis, 12 b artiklan mukaisesti 
perustetun tietokannan perusteella 
seurattava kyseisiin luetteloihin sisältyvien 
lääkkeiden tarjontaa ja kysyntää, 
tarvittaessa niissä määritettyjen eri 
prioriteettitasojen mukaisesti, 
havaitakseen, onko niistä potentiaalisesti 
tai tosiasiallisesti pulaa. Lääkkeiden 
ohjausryhmän on osana seurantaa oltava 
yhteydessä tapauksen mukaan asetuksen 
(EU) 2020/[…] 4 artiklassa perustettuun 
terveysturvakomiteaan ja 
kansanterveysuhan tapauksessa mainitun 
asetuksen 24 artiklan nojalla perustettuun 
kansanterveysuhkia käsittelevään neuvoa-
antavaan komiteaan sekä Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskukseen.

__________________ __________________
19 [lisätään alaviitteessä 4 tarkoitetun 
hyväksytyn tekstin viite]

19 [lisätään alaviitteessä 4 tarkoitetun 
hyväksytyn tekstin viite]

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkkeiden ohjausryhmän on 
komission tai 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun alaverkoston pyynnöstä 
toimittava havaintojaan tukevat 
aggregoidut tiedot ja kysyntäennusteet. 

2. Lääkkeiden ohjausryhmän on 
komission pyynnöstä toimittava 
havaintojaan tukevat aggregoidut tiedot ja 
kysyntäennusteet. Tältä osin lääkkeiden 
ohjausryhmän on oltava yhteydessä 
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Tältä osin lääkkeiden ohjausryhmän on 
oltava yhteydessä Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskukseen 
saadakseen epidemiologisia tietoja 
lääketarvetta koskevan ennusteen 
tekemiseksi sekä 19 artiklassa tarkoitettuun 
lääkinnällisten laitteiden pulaa 
käsittelevään toimeenpanevaan 
ohjausryhmään silloin kun jokin kriittisten 
lääkkeiden luetteloon sisältyvä lääke 
annostellaan lääkinnällisellä laitteella.

Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskukseen saadakseen 
epidemiologisia tietoja, mallinnuksia ja 
kehitysskenaarioita lääketarvetta koskevan 
ennusteen tekemiseksi sekä 19 artiklassa 
tarkoitettuun lääkinnällisten laitteiden 
pulaa käsittelevään toimeenpanevaan 
ohjausryhmään silloin kun jokin kriittisten 
lääkkeiden luetteloon sisältyvä lääke 
annostellaan lääkinnällisellä laitteella. 
Lääkkeiden ohjausryhmä voi myös 
toimittaa edellä tarkoitetut aggregoidut 
tiedot ja kysyntäennusteet 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun alaverkoston 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
suosituksia ei oteta huomioon tai niitä ei 
panna täytäntöön, komission, 
jäsenvaltioiden, myyntiluvan haltijoiden 
ja muiden asianomaisten toimijoiden on 
tarvittaessa esitettävä asianmukaiset 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) määriteltävä menettelyt 
olennaisten lääkkeiden luettelon 
laatimiseksi ja prioriteettitasojen 
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määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) määriteltävä menettelyt kriittisten 
lääkkeiden luettelon laatimiseksi;

(a) määriteltävä menettelyt ja kriteerit 
kriittisten lääkkeiden luettelon laatimiseksi 
ja prioriteettitasojen määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määriteltävä menetelmät ja kriteerit 
4, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetuille 
seurannalle, tietojenkeruulle ja 
raportoinnille;

(b) määriteltävä menetelmät ja kriteerit 
4, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetuille 
seurannalle, tietojenkeruulle ja 
raportoinnille sekä määritettävä 
perustason vähimmäistiedot;

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kehitettävä virtaviivaiset sähköiset 
seuranta- ja raportointijärjestelmät;

(c) kehitettävä virtaviivaiset sähköiset 
seuranta- ja raportointijärjestelmät 
koordinoidusti kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
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kunnes 12 b artiklassa tarkoitettu 
tietokanta on täysin toimintavalmis;

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) laadittava ja ylläpidettävä luettelo 
kaikkien unionissa sallittujen ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden 
tukkukauppiaiden keskitetyistä 
yhteyspisteistä asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa tarkoitetussa tietokannassa;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) otettava käyttöön kriittisten 
lääkkeiden luetteloon sisältyvien 
lääkkeiden tukkukauppiaiden 
keskitetyistä yhteyspisteistä koostuva 
alaverkosto ja pidettävä sitä yllä koko 
kansanterveysuhan tai vakavan 
tapahtuman ajan;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) pyydettävä tietoja a alakohdassa 
tarkoitettuun alaverkostoon sisältyviltä 
yhteyspisteiltä ja vahvistettava tietojen 
toimittamiselle määräaika;

(b) pyydettävä tietoja a ja 
a a alakohdassa tarkoitettuun 
alaverkostoon sisältyviltä yhteyspisteiltä ja 
vahvistettava tietojen toimittamiselle 
määräaika, jos kyseiset tiedot eivät ole 
saatavilla 12 b artiklassa tarkoitetussa 
tietokannassa;

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) pyydettävä jäsenvaltioiden 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
keskitetyiltä yhteyspisteiltä lääkkeiden 
ohjausryhmän hyväksymän tietopaketin 
mukaiset tiedot ja vahvistettava tietojen 
toimittamiselle määräaika.

(c) pyydettävä jäsenvaltioiden 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
keskitetyiltä yhteyspisteiltä lääkkeiden 
ohjausryhmän hyväksymän tietopaketin 
mukaiset tiedot ja vahvistettava tietojen 
toimittamiselle määräaika, jos kyseiset 
tiedot eivät ole saatavilla 12 b artiklassa 
tarkoitetussa tietokannassa.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tukkukauppiaan nimi;

Or. en



PR\1228212FI.docx 39/67 PE680.818v02-00

FI

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) saatavilla olevat varastot;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) jo toimitetut määrät;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) suunnitellut toimitukset;

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tiedot tukkukauppiailta ja 
oikeushenkilöiltä, joilla on valtuudet 
toimittaa lääkettä yleisölle.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltijan velvollisuudet Myyntiluvan haltijan ja tukkukauppiaan 
velvollisuudet

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriittisten lääkkeiden luetteloon 
sisältyvän lääkkeen myyntiluvan haltijan 
on lääkeviraston pyynnön saatuaan 
toimitettava 7 artiklassa tarkoitetun 
seurannan helpottamiseksi 9 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot lääkeviraston 
asettamassa määräajassa. Sen on 
toimitettava tiedot 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti nimetyn yhteyspisteen 
välityksellä käyttäen 9 artiklan 1 kohdan 
nojalla käyttöönotettuja 
raportointimenetelmiä ja järjestelmää. Sen 
on tarvittaessa toimitettava päivitetyt 
tiedot.

1. Kriittisten lääkkeiden luetteloon 
sisältyvän lääkkeen myyntiluvan haltijan ja 
tukkukauppiaan on lääkeviraston pyynnön 
saatuaan toimitettava 7 artiklassa 
tarkoitetun seurannan helpottamiseksi 
9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
lääkeviraston asettamassa määräajassa. Sen 
on toimitettava tiedot 9 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti nimetyn yhteyspisteen 
välityksellä käyttäen 9 artiklan 1 kohdan 
nojalla käyttöönotettuja 
raportointimenetelmiä ja järjestelmää. Sen 
on tarvittaessa toimitettava päivitetyt 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Unionissa sallitun lääkkeen 
myyntiluvan haltijan on kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä toimitettava 9 artiklan 
1 kohdan e alakohdan nojalla vaaditut 
tiedot sähköisesti asetuksen (EY) N:o 
726/2004 57 artiklan 1 kohdan l 
alakohdassa tarkoitettuun tietokantaan. 
Kyseisen myyntiluvan haltijan on 
tarvittaessa päivitettävä tiedot.

2. Unionissa sallitun lääkkeen 
myyntiluvan haltijan ja tukkukauppiaan 
on kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä 
toimitettava 9 artiklan 1 kohdan e ja 
e a alakohdan nojalla vaaditut tiedot 
sähköisesti asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan l alakohdassa 
tarkoitettuun tietokantaan. Kyseisen 
myyntiluvan haltijan ja tukkukauppiaan 
on tarvittaessa päivitettävä tiedot.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Myyntiluvan haltijan on esitettävä 
perustelut, jos tietokannassa ei ole 
vaadittuja tietoja tai jos tietoja ei toimiteta 
lääkeviraston asettamassa määräajassa.

3. Myyntiluvan haltijan ja 
tukkukauppiaan on esitettävä perustelut, 
jos tietokannassa ei ole vaadittuja tietoja tai 
jos tietoja ei toimiteta lääkeviraston 
asettamassa määräajassa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kriittisten lääkkeiden luetteloon 
sisältyvän lääkkeen myyntiluvan haltija 
ilmoittaa, että toimitetut tiedot sisältävät 
liikesalaisuuksiin liittyviä tietoja, sen on 
merkittävä asianomaiset kohdat ja 
täsmennettävä merkinnän tekemisen syyt. 

4. Jos kriittisten lääkkeiden luetteloon 
sisältyvän lääkkeen myyntiluvan haltija tai 
tukkukauppias ilmoittaa, että toimitetut 
tiedot sisältävät liikesalaisuuksiin liittyviä 
tietoja, sen on merkittävä asianomaiset 
kohdat ja täsmennettävä merkinnän 
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Lääkeviraston on arvioitava jokaisen 
pyynnön perusteet ja suojattava 
liikesalaisuuksiin liittyvät tiedot niin, että 
ne eivät paljastu perusteettomasti.

tekemisen syyt. Lääkeviraston on 
arvioitava jokaisen pyynnön perusteet ja 
suojattava liikesalaisuuksiin liittyvät tiedot 
niin, että ne eivät paljastu perusteettomasti.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kriittisten lääkkeiden luetteloon 
sisältyvän lääkkeen myyntiluvan haltijalla 
on hallussaan lisätodisteita potentiaalisesta 
tai todellisesta lääkepulasta, sen on 
toimitettava tällaiset tiedot viipymättä 
lääkevirastolle.

5. Jos kriittisten lääkkeiden luetteloon 
sisältyvän lääkkeen myyntiluvan haltijalla 
tai tukkukauppiaalla on hallussaan 
lisätodisteita potentiaalisesta tai todellisesta 
lääkepulasta, sen on toimitettava tällaiset 
tiedot viipymättä lääkevirastolle.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Kun seurannan tuloksista ja 
ennaltaehkäiseviä tai lieventäviä 
toimenpiteitä koskevista suosituksista on 
raportoitu 8 artiklan mukaisesti, kriittisten 
lääkkeiden luetteloon sisältyvän lääkkeen 
myyntiluvan haltijan on

6. Kun seurannan tuloksista ja 
ennaltaehkäiseviä tai lieventäviä 
toimenpiteitä koskevista suosituksista on 
raportoitu 8 artiklan mukaisesti, kriittisten 
lääkkeiden luetteloon sisältyvän lääkkeen 
myyntiluvan haltijan ja tukkukauppiaan 
on

Or. en



PR\1228212FI.docx 43/67 PE680.818v02-00

FI

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on 7 artiklassa 
tarkoitetun seurannan helpottamiseksi 
toteutettava lääkeviraston pyynnöstä ja sen 
asettamassa määräajassa seuraavat toimet:

1. Jäsenvaltion on 7 artiklassa 
tarkoitetun seurannan helpottamiseksi 
toteutettava lääkeviraston pyynnöstä ja sen 
asettamassa määräajassa seuraavat toimet, 
jos kyseiset tiedot eivät ole saatavilla 
12 b artiklassa tarkoitetussa 
tietokannassa:

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos on tarpeen 1 kohdassa 
säädettyjen raportointivelvollisuuksien 
täyttämiseksi, jäsenvaltion on lääkeviraston 
tuella kerättävä tietoa varastotilanteesta 
tukkumyyjiltä ja muilta oikeushenkilöiltä, 
joilla on valtuudet toimittaa kriittisten 
lääkkeiden luetteloon sisältyviä lääkkeitä 
yleisölle.

2. Jos se on tarpeen 1 kohdassa 
säädettyjen raportointivelvollisuuksien 
täyttämiseksi, jäsenvaltion on lääkeviraston 
tuella kerättävä relevanttia tietoa, myös 
varastotilanteesta, tukkukauppiailta ja 
muilta oikeushenkilöiltä ja henkilöiltä, 
joilla on lupa tai valtuudet toimittaa 
kriittisten lääkkeiden luetteloon sisältyviä 
lääkkeitä yleisölle.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) on yhteydessä kolmansiin maihin ja 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 

(f) on yhteydessä kolmansiin maihin ja 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
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organisaatioihin kriittisten lääkkeiden 
luetteloihin sisältyvien lääkkeiden tai 
niiden vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden potentiaalisen tai todellisen 
lääkepulan lieventämiseksi silloin kun 
kyseisiä lääkkeitä tai aineita tuodaan 
unioniin ja tällaisella potentiaalisella tai 
todellisella pulalla on kansainvälisiä 
vaikutuksia.

organisaatioihin kriittisten lääkkeiden 
luetteloihin sisältyvien lääkkeiden tai 
niiden vaikuttavien farmaseuttisten 
aineiden potentiaalisen tai todellisen 
lääkepulan lieventämiseksi silloin kun 
kyseisiä lääkkeitä tai aineita tuodaan 
unioniin ja tällaisella potentiaalisella tai 
todellisella pulalla on kansainvälisiä 
vaikutuksia, ja raportoi kyseisistä toimista 
ja niiden tuloksista lääkkeiden 
ohjausryhmälle.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Saatavuusongelmien riskin 

lieventämissuunnitelma
1. Olennaisten lääkkeiden luettelossa 
olevien unionissa luvan saaneiden 
lääkkeiden myyntiluvan haltijoiden ja 
tukkukauppiaiden on viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [15 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] laadittava valmius- ja 
reagointisuunnitelma olennaisten 
lääkkeiden luettelossa olevien lääkkeiden 
saatavuusongelmien riskin 
lieventämiseksi.
2. Olennaisten lääkkeiden 
myyntiluvan haltijoiden ja 
tukkukauppiaiden on toimitettava 
suunnitelmansa 1 kohdassa tarkoitettuun 
määräaikaan mennessä kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
lääkevirastolle, kun noudatetaan 
asetuksessa (EY) N:o 726/2004 säädettyä 
keskitettyä menettelyä, lääkeviraston 
kehittämiä yhteistä lomaketta ja 
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raportointikriteereitä noudattaen.
3. Toimitettuaan suunnitelmansa 
myyntiluvan haltijoiden ja 
tukkukauppiaiden on tarpeen tullen 
päivitettävä ne ja toimitettava ne 
uudelleen.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Euroopan lääketoimitustietokanta

1. Lääkeviraston on perustettava 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
kanssa Euroopan lääketoimitustietokanta, 
jäljempänä ’EUMSD’, ja ylläpidettävä ja 
hallinnoitava sitä seuraavia tarkoituksia 
varten:
(a) mahdollistetaan lääkkeiden 
saatavuuden ja kysynnän seuranta 
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla;
(b) mahdollistetaan lääkepulan 
seuranta ja siitä raportointi unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla;
(c) mahdollistetaan se, että 
myyntiluvan haltijat ja tukkukauppiaat 
voivat noudattaa 10 artiklassa säädettyjä 
tiedottamisvelvollisuuksia;
(d) mahdollistetaan se, että 
komissiolla, kansallisilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja lääkevirastolla on 
tarvittavat tiedot tähän asetukseen 
liittyvien tehtäviensä suorittamiseksi ja 
että niiden välinen yhteistyö lisääntyy.
EUMSD:n on oltava toiminnassa paitsi 
kansanterveysuhkien ja vakavien 
tapahtumien aikana myös tavanomaisissa 



PE680.818v02-00 46/67 PR\1228212FI.docx

FI

olosuhteissa, ja sen on oltava 
yhteentoimiva ja yhdenmukaistettu 
unionin tietokanta, joka perustuu 
2 kohdan mukaisesti perustettujen 
kansallisten sähköisten alustojen kautta 
raportoituihin tietoihin. Kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
lääkeviraston on voitava samanaikaisesti 
käyttää ja jakaa tietokannan tietoja.
2. Kunkin jäsenvaltion on kehitettävä 
lääkkeiden saatavuuden reaaliaikaista 
seurantaa varten sähköinen alusta, jonka 
avulla voidaan seurata ja jäljittää kutakin 
lääkettä koko toimitusketjussa ja 
määrittää sen kulloinenkin saatavilla 
oleva määrä. Kyseisten alustojen, joita 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
hallinnoivat, on oltava täysin 
toimintavalmiit jäsenvaltioiden tasolla 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[30 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta].
Seuraavien toimijoiden on raportoitava 
saatavuutta ja kysyntää koskevat tiedot 
jäsenvaltioiden tasolla:
(a) myyntiluvan haltijat;
(b) tukkukauppiaat;
(c) yleisölle avoimet apteekit ja 
sairaala-apteekit.
3. Sen lisäksi, mitä 2 kohdassa 
säädetään, sähköisten alustojen on 
tarjottava kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisuus nähdä 
reaaliaikaisesti tukkukauppiaiden, 
yleisölle avointen apteekkien ja sairaala-
apteekkien täyttämättömät tarpeet. Lisäksi 
myyntiluvan haltijoiden on voitava 
raportoida alustoilla kaikista lääkkeiden 
saatavuusongelmista, valmistusongelmat 
mukaan lukien.
4. Jäsenvaltioiden alustojen on 
oltava yhteentoimivia, ja niiden tiedot on 
vietävä lääkeviraston hallinnoimaan 
EUMSD:hen, millä vältetään 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti perustettujen 
keskitettyjen yhteyspisteiden 



PR\1228212FI.docx 47/67 PE680.818v02-00

FI

raportointiprosessin päällekkäisyydet.
5. Jäsenvaltioiden alustojen ja siten 
myös EUMSD:n tuottamien tietojen 
avulla on voitava tunnistaa mahdolliset 
saatavuusongelmat toimitusketjussa, ja 
niiden avulla on massadatatekniikoita ja 
tarvittaessa tekoälyä hyödyntäen voitava 
ennakoida saatavuusongelmia.
6. Toimitettavien tietojen on 
vastattava ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden tunnistetietoja ja kuvausta 
koskevia Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön standardeja, ja 
niiden on perustuttava lääkealan 
sääntelyprosesseissa käytettävään neljään 
ydintietojen ryhmään, jotka ovat 
lääkeaine, lääkevalmiste, organisaatio ja 
viitetiedot.
7. Lääkeviraston on laadittava 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
kanssa tietokannan toiminnalliset 
eritelmät sekä suunnitelma EUMSD:n ja 
jäsenvaltioiden alustojen täytäntöönpanoa 
varten viimeistään ... päivänä ...kuuta ... 
[6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Suunnitelmassa on 
pyrittävä varmistamaan, että EUMSD on 
täysin toimintavalmis viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [48 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta].
8. Jos kansallinen toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa, että toimitetut 
tiedot sisältävät liikesalaisuuksiin liittyviä 
tietoja, sen on merkittävä asianomaiset 
kohdat ja täsmennettävä merkinnän 
tekemisen syyt. Lääkeviraston on 
arvioitava jokaisen pyynnön perusteet ja 
suojattava liikesalaisuuksiin liittyvät 
tiedot niin, että ne eivät paljastu 
perusteettomasti.
9. Koska EUMSD:ssä toimitetaan 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, 
tietokantaan on pääsy ainoastaan 
komissiolla, lääkevirastolla, tiedot 
tietokantaan raportoivilla kansallisilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla ja 
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lääkkeiden ohjausryhmällä.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkeviraston on yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tiedotettava yleisölle ja sidosryhmille 
lääkkeiden ohjausryhmän työstä www-
portaalissa ja muilla asianmukaisilla 
tavoilla.

Lääkeviraston on yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tiedotettava yleisölle ja sidosryhmille 
lääkkeiden ohjausryhmän työstä www-
portaalinsa tähän tarkoitukseen varatussa 
osassa ja muilla asianmukaisilla tavoilla.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeiden ohjausryhmän toteuttamien 
menettelyjen on oltava avoimia, ja sen 
kokousten pöytäkirjat ja toimitettujen 
äänestysten tulokset on asetettava 
julkisesti saataville, mahdolliset eriävät 
mielipiteet mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirastoon perustetaan 
hätätilannetyöryhmä. Se kokoontuu 
kansanterveysuhan aikana joko 
henkilökohtaisesti tai etänä. Lääkevirasto 
vastaa sihteeristön tehtävistä.

1. Lääkevirastoon perustetaan 
hätätilannetyöryhmä. Se kokoontuu 
valmistauduttaessa kansanterveysuhkaan 
tai kansanterveysuhan aikana joko 
henkilökohtaisesti tai etänä. Lääkevirasto 
vastaa sihteeristön tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tehdä tapauksen mukaan yhteistyötä 
unionin elinten ja virastojen, Maailman 
terveysjärjestön, kolmansien maiden ja 
kansainvälisten tiedejärjestöjen kanssa 
kansanterveysuhkaan sekä sellaisiin 
lääkkeisiin, joilla voidaan mahdollisesti 
vastata kansanterveysuhkiin, liittyvien 
tieteellisten ja teknisten kysymysten osalta.

(f) tehdä tapauksen mukaan yhteistyötä 
kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten, unionin elinten ja 
virastojen, Maailman terveysjärjestön, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
tiedejärjestöjen kanssa 
kansanterveysuhkaan sekä sellaisiin 
lääkkeisiin, joilla voidaan mahdollisesti 
vastata kansanterveysuhkiin, liittyvien 
tieteellisten ja teknisten kysymysten osalta.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hätätilannetyöryhmän on 
koostuttava lääkeviraston tieteellisten 
komiteoiden, työryhmien ja henkilöstön, 
direktiivin 2001/83/EY 27 artiklan 
mukaisesti perustetun koordinointiryhmän 
ja asetuksen (EU) 536/201421 85 artiklan 

3. Hätätilannetyöryhmän on 
koostuttava lääkeviraston tieteellisten 
komiteoiden, työryhmien ja henkilöstön, 
direktiivin 2001/83/EY 27 artiklan 
mukaisesti perustetun koordinointiryhmän 
ja asetuksen (EU) 536/201421 85 artiklan 
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mukaisesti perustetun kliinisten 
lääketutkimusten koordinointi- ja neuvoa-
antavan ryhmän edustajista. Tarvittaessa 
hätätilannetyöryhmään voidaan nimetä 
ulkopuolisia asiantuntijoita ja siihen 
voidaan tapauskohtaisesti kutsua muiden 
unionin elinten ja virastojen edustajia. 
Hätätilannetyöryhmän puheenjohtajana 
toimii lääkevirasto.

mukaisesti perustetun kliinisten 
lääketutkimusten koordinointi- ja neuvoa-
antavan ryhmän edustajista. Tarvittaessa 
hätätilannetyöryhmään voidaan nimetä 
ulkopuolisia asiantuntijoita, myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, ja 
siihen voidaan tapauskohtaisesti kutsua 
muiden unionin elinten ja virastojen 
edustajia. Hätätilannetyöryhmän 
puheenjohtajana toimii lääkevirasto.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 536/2014, annettu 
16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä 
lääketutkimuksista ja direktiivin 
2001/20/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 
27.5.2014, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 536/2014, annettu 
16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä 
lääketutkimuksista ja direktiivin 
2001/20/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 
27.5.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hätätilannetyöryhmän on 
vahvistettava menettelyt vaadittuja tietoja 
ja dataa, mukaan lukien tiedot 
jäsenvaltiosta, jossa / jäsenvaltioista, joissa 
kliinistä lääketutkimusta koskeva 
lupahakemus on jätetty tai aiotaan jättää, 
koskevan tietopaketin pyytämiselle ja 
esittämiselle.

3. Hätätilannetyöryhmän on 
vahvistettava menettelyt ja ohjeistus 
vaadittuja tietoja ja dataa, mukaan lukien 
tiedot jäsenvaltiosta, jossa / jäsenvaltioista, 
joissa kliinistä lääketutkimusta koskeva 
lupahakemus on jätetty tai aiotaan jättää, 
koskevan tietopaketin pyytämiselle ja 
esittämiselle.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Kun tieteellisen neuvonnan saaja on 
kehittäjä, sen on esitettävä kliinisistä 
tutkimuksista saatu data lääkevirastolle 
16 artiklan nojalla tehdyn pyynnön 
perusteella.

6. Kun tieteellisen neuvonnan saaja on 
kehittäjä, sen on esitettävä kliinisistä 
tutkimuksista saatu data lääkevirastolle 
16 artiklan nojalla tehdyn pyynnön 
perusteella. Tällaisen arkaluonteisen 
datan suojaamisen varmistamiseksi on 
käytettävä uusinta 
pseudonymisointitekniikkaa, salaus 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hätätilannetyöryhmä voi 
tarkastelua valmistellessaan pyytää tietoja 
ja dataa myyntilupien haltijoilta ja 
kehittäjiltä sekä pyytää nämä mukaan 
alustaviin keskusteluihin. 
Hätätilannetyöryhmä voi myös tarvittaessa 
hyödyntää kliinisten tutkimusten 
ulkopuolella tuotettua terveysdataa 
koskevia havaintotutkimuksia kiinnittäen 
huomiota niiden luotettavuuteen.

2. Hätätilannetyöryhmä voi 
tarkastelua valmistellessaan pyytää tietoja 
ja dataa myyntilupien haltijoilta ja 
kehittäjiltä sekä pyytää nämä mukaan 
alustaviin keskusteluihin. 
Hätätilannetyöryhmä voi myös tarvittaessa 
hyödyntää kliinisten tutkimusten 
ulkopuolella tuotettua terveysdataa 
koskevia havaintotutkimuksia kiinnittäen 
huomiota niiden luotettavuuteen. Tällaisen 
arkaluonteisen datan suojaamisen 
varmistamiseksi on käytettävä uusinta 
pseudonymisointitekniikkaa, salaus 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lääkeviraston on yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tiedotettava yleisölle ja sidosryhmille 
hätätilannetyöryhmän työstä www-
portaalissa ja muilla asianmukaisilla 
tavoilla.

Lääkeviraston on yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tiedotettava yleisölle ja sidosryhmille 
hätätilannetyöryhmän työstä www-
portaalinsa tähän tarkoitukseen varatussa 
osassa ja muilla asianmukaisilla tavoilla.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hätätilannetyöryhmän toteuttamien 
menettelyjen on oltava avoimia, ja sen 
kokousten pöytäkirjat ja toimitettujen 
äänestysten tulokset on asetettava 
julkisesti saataville, mahdolliset eriävät 
mielipiteet mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) koordinoitava uusien 
lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden 
seurantaa koskevia riippumattomia 
tutkimuksia käyttäen viranomaisten 
hallussa olevia asiaankuuluvia tietoja;

Or. en
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkevirastoon perustetaan 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevä 
toimeenpaneva ohjausryhmä, jäljempänä 
’lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmä’. Se 
kokoontuu henkilökohtaisesti tai etänä 
valmistautuessaan kansanterveysuhkaan tai 
sen aikana. Lääkevirasto vastaa sihteeristön 
tehtävistä.

1. Lääkevirastoon perustetaan 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevä 
toimeenpaneva ohjausryhmä, jäljempänä 
’lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmä’. Se 
kokoontuu säännöllisesti ja tilanteen 
vaatiessa joko henkilökohtaisesti tai etänä 
valmistautuessaan kansanterveysuhkaan tai 
sen aikana. Lääkevirasto vastaa sihteeristön 
tehtävistä.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Heti sen jälkeen, kun 
kansanterveysuhka on todettu, 
lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmän on 
työryhmäänsä kuultuaan vahvistettava 
luettelo lääkinnällisistä laitteista, joiden se 
katsoo olevan kriittisiä kansanterveysuhan 
aikana, jäljempänä ’kansanterveysuhan 
aikana kriittisten lääkinnällisten laitteiden 
luettelo’. Luetteloa on päivitettävä tarpeen 
tullen kunnes kansanterveysuhan on 
todettu päättyneen.

1. Heti sen jälkeen, kun 
kansanterveysuhka on todettu, 
lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmän on 
työryhmäänsä kuultuaan vahvistettava 
luettelo lääkinnällisistä laitteista, joiden se 
katsoo olevan kriittisiä kansanterveysuhan 
aikana, jäljempänä ’kansanterveysuhan 
aikana kriittisten lääkinnällisten laitteiden 
luettelo’. Luettelossa voi olla eri luokkia 
prioriteettitasoltaan erilaisille kriittisiksi 
määritetyille lääkinnällisille laitteille, ja 
henkilönsuojainten olisi oltava 
korkeimmalla prioriteettitasolla. Luetteloa 
on päivitettävä tarpeen tullen kunnes 
kansanterveysuhan on todettu päättyneen.

Or. en
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääkeviraston on julkaistava 
kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luettelo ja sen 
päivitykset www-portaalissaan.

3. Lääkeviraston on julkaistava 
kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luettelo ja sen 
päivitykset www-portaalinsa tähän 
tarkoitukseen varatussa osassa.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkinnällisten laitteiden 
ohjausryhmän on kansanterveysuhan ajan 
raportoitava komissiolle ja 23 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle 
alaverkostolle säännöllisesti seurannan 
tuloksista ja erityisesti ilmoitettava 
kriittisten lääkinnällisten laitteiden 
luetteloon sisältyvien lääkinnällisten 
laitteiden potentiaalisesta tai todellisesta 
pulasta kansanterveysuhan aikana.

1. Lääkinnällisten laitteiden 
ohjausryhmän on kansanterveysuhan ajan 
raportoitava komissiolle ja 23 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle 
alaverkostolle säännöllisesti seurannan 
tuloksista ja erityisesti ilmoitettava 
kriittisten lääkinnällisten laitteiden 
luetteloon sisältyvien lääkinnällisten 
laitteiden potentiaalisesta tai todellisesta 
pulasta kansanterveysuhan aikana.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
ohjausryhmän on komission tai 23 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 

2. Lääkinnällisten laitteiden 
ohjausryhmän on komission pyynnöstä 
toimittava havaintojaan tukevat 
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alaverkoston pyynnöstä toimittava 
havaintojaan tukevat aggregoidut tiedot ja 
kysyntäennusteet. Tältä osin ohjausryhmän 
on oltava yhteydessä Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskukseen 
saadakseen epidemiologisia tietoja 
lääkinnällisten laitteiden tarvetta koskevan 
ennusteen tekemiseksi sekä 3 artiklassa 
tarkoitettuun lääkkeiden ohjausryhmään 
silloin kun jotakin kansanterveysuhan 
aikana kriittisten lääkinnällisten laitteiden 
luetteloon sisältyvää lääkinnällistä laitetta 
käytetään yhdessä lääkkeen kanssa.

aggregoidut tiedot ja kysyntäennusteet. 
Tältä osin ohjausryhmän on oltava 
yhteydessä Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskukseen saadakseen 
epidemiologisia tietoja lääkinnällisten 
laitteiden tarvetta koskevan ennusteen 
tekemiseksi sekä 3 artiklassa tarkoitettuun 
lääkkeiden ohjausryhmään silloin kun 
jotakin kansanterveysuhan aikana 
kriittisten lääkinnällisten laitteiden 
luetteloon sisältyvää lääkinnällistä laitetta 
käytetään yhdessä lääkkeen kanssa. 
Ohjausryhmä voi myös toimittaa tässä 
kohdassa tarkoitetut aggregoidut tiedot ja 
kysyntäennusteet 23 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun alaverkoston 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
suosituksia ei oteta huomioon tai niitä ei 
panna täytäntöön, komission, 
jäsenvaltioiden, lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien, ilmoitettujen laitosten ja 
muiden asianomaisten toimijoiden on 
tarvittaessa esitettävä asianmukaiset 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) määriteltävä menettelyt 
kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luettelon 
laatimiseksi;

(a) määriteltävä menettelyt ja kriteerit 
kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luettelon 
laatimiseksi ja prioriteettitasojen 
määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kehitettävä virtaviivaiset sähköiset 
seuranta- ja raportointijärjestelmät;

(b) kehitettävä virtaviivaiset sähköiset 
seuranta- ja raportointijärjestelmät 
koordinoidusti kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa;

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) laadittava ja ylläpidettävä luettelo 
lääkinnällisten laitteiden valmistajien, 
valtuutettujen edustajien ja ilmoitettujen 
laitosten keskitetyistä yhteyspisteistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) otettava käyttöön 
kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luetteloon 
sisältyvien lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien ja ilmoitettujen laitosten 
keskitetyistä yhteyspisteistä koostuva 
alaverkosto ja pidettävä sitä yllä koko 
kansanterveysuhan ajan;

(a) otettava käyttöön 
kansanterveysuhan aikana kriittisten 
lääkinnällisten laitteiden luetteloon 
sisältyvien lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien ja ilmoitettujen laitosten 
keskitetyistä yhteyspisteistä koostuva 
alaverkosto, joka perustuu keskitettyihin 
yhteyspisteisiin, jotka on sisällytettävä 
kaikkien lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien osalta asetuksen (EU) 
2017/745 33 artiklassa ja asetuksen (EU) 
2017/746 30 artiklassa tarkoitettuun 
tietokantaan, ja pidettävä sitä yllä koko 
kansanterveysuhan ajan;

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) saatavilla olevat varastot;

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) jo toimitetut määrät;

Or. en
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) suunnitellut toimitukset;

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) on yhteydessä kolmansiin maihin ja 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
organisaatioihin kriittisten lääkinnällisten 
laitteiden luetteloon sisältyvien 
lääkinnällisten laitteiden tai niiden 
komponenttiosien potentiaalisen tai 
todellisen pulan lieventämiseksi silloin kun 
kyseisiä laitteita tai osia tuodaan unioniin 
ja tällaisella potentiaalisella tai todellisella 
pulalla on kansainvälisiä vaikutuksia.

(e) on yhteydessä kolmansiin maihin ja 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
organisaatioihin kriittisten lääkinnällisten 
laitteiden luetteloon sisältyvien 
lääkinnällisten laitteiden tai niiden 
komponenttiosien potentiaalisen tai 
todellisen pulan lieventämiseksi silloin kun 
kyseisiä laitteita tai osia tuodaan unioniin 
ja tällaisella potentiaalisella tai todellisella 
pulalla on kansainvälisiä vaikutuksia, ja 
raportoi kyseisistä toimista ja niiden 
tuloksista lääkkeiden ohjausryhmälle.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkeviraston on yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tiedotettava yleisölle ja sidosryhmille 
lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmän 
työstä www-portaalissa ja muilla 

Lääkeviraston on yhdessä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tiedotettava yleisölle ja sidosryhmille 
lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmän 
työstä www-portaalinsa tähän 
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asianmukaisilla tavoilla. tarkoitukseen varatussa osassa ja muilla 
asianmukaisilla tavoilla.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lääkinnällisten laitteiden ohjausryhmän 
toteuttamien menettelyjen on oltava 
avoimia, ja sen kokousten pöytäkirjat ja 
toimitettujen äänestysten tulokset on 
asetettava julkisesti saataville, mahdolliset 
eriävät mielipiteet mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) annettava asiantuntijapaneeleille 
hallinnollista ja teknistä tukea tieteellisiä 
lausuntoja, kantoja ja neuvontaa varten;

(a) annettava asiantuntijapaneeleille 
hallinnollista, tieteellistä ja teknistä tukea 
tieteellisiä lausuntoja, kantoja ja neuvontaa 
varten;

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
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Suojautuminen kyberhyökkäyksiltä
Lääkevirastolla on oltava korkeatasoiset 
turvallisuusjärjestelmät kyberhyökkäysten 
torjumiseksi, jotta voidaan varmistaa 
lääkeviraston normaali toiminta kaikkina 
aikoina ja erityisesti unionin tason 
kansanterveysuhkien ja vakavien 
tapahtumien aikana. Tätä varten 
lääkeviraston on laadittava suunnitelma 
kyberhyökkäysten ehkäisemiseksi, 
havaitsemiseksi, lieventämiseksi ja 
käsittelemiseksi EU:n toimielinten, 
elinten ja virastojen tietotekniikan 
kriisiryhmän ohjauksessa ja avustuksella.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
29 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b artikla
Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten, jotka voivat olla myös 
taloudellisia, on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedoksi nämä säännökset ja toimenpiteet 
viimeistään … päivänä …kuuta … 
[6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja ilmoitettava sille niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista 
viipymättä.

Or. en
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Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilötiedot 32 artiklan 
mukaisesti;

(a) henkilötiedot sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a 
4 artiklan 1 alakohdassa ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/17251 b 3 artiklan 1 alakohdassa;

________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39).

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio, lääkevirasto ja 
jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
liikesalaisuuksiin liittyviä tietoja – ja 

5. Komissio, lääkevirasto ja 
jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
liikesalaisuuksiin liittyviä tietoja – ja 
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tarvittaessa suojata kansanterveystietoja ja 
henkilötietoja – sellaisten kolmansien 
maiden sääntelyviranomaisten kanssa, 
joiden kanssa ne ovat tehneet kahdenvälisiä 
tai monenvälisiä luottamuksellisuutta 
suojaavia järjestelyjä.

tarvittaessa suojata kansanterveystietoja ja 
henkilötietoja – sellaisten kolmansien 
maiden sääntelyviranomaisten kanssa, 
joiden kanssa ne ovat tehneet kahdenvälisiä 
tai monenvälisiä luottamuksellisuutta 
suojaavia järjestelyjä. Henkilötietojen 
siirrossa kolmansiin maihin on 
noudatettava asetuksen (EU) 2018/1725 
V luvun säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2026 ja sen jälkeen vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen lääkkeiden saatavuuden ja 
kysynnän toimivuudesta unionissa sekä 
edellisen kauden aikana ilmenneistä 
saatavuushäiriöistä.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2026 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle myös arviointikertomuksen 
tämän asetuksen toimivuudesta ja liittää 
siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen asetuksen 
muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Voimaantulo Voimaantulo ja soveltamispäivä

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I, II ja III lukua sovelletaan ... päivästä 
...kuuta ... [voimaantulopäivä].

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV lukua sovelletaan ... päivästä ...kuuta 
... [voimaantulopäivä + 12 kuukautta].

Or. en
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PERUSTELUT

Covid-19-pandemiasta on saatu kaksi kiistatonta opetusta. 

Ensimmäinen niistä liittyy pandemian alkuperään ja tuo korostetusti esiin riskit, joita 
luonnonvaraisten eläinten ja muiden luonnonvarojen liikakäyttö ja myös ilmastonmuutoksesta 
johtuva maapallon kiihtyvä luontokato aiheuttavat ihmisten terveydelle.

Noin 70 prosenttia uusista taudeista ja lähes kaikki tunnetut pandemiat ovat zoonooseja. 
Nämä taudit ovat lisääntyneet viimeksi kuluneiden 60 vuoden aikana, ja ihmisen toiminnan ja 
ekologisen jalanjäljen vuoksi zoonoottisia taudinaiheuttajia on yhä enemmän. Maankäytön 
muutokset, metsäkato, kaupungistuminen, maatalouden laajentuminen ja voimaperäistyminen, 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa ja kulutustottumukset myötävaikuttavat 
voimakkaasti tähän lisääntymiseen.

Kuten WHO on todennut, monesti samat mikrobit aiheuttavat tartuntatauteja eläimissä ja 
ihmisissä, joten ongelmaa ei voida estää tai poistaa pelkästään yhden alan toimilla. Covid-19-
pandemia on siten selkeä osoitus tarpeesta tehostaa yhteinen terveys -lähestymistavan 
soveltamista EU:ssa parempien kansanterveystulosten saavuttamiseksi, sillä kuten 
EU4Health-ohjelmassa todetaan, ihmisten terveys on yhteydessä eläinten terveyteen ja 
ympäristöön, minkä vuoksi terveysuhkien torjunnassa on otettava huomioon nämä kolme 
ulottuvuutta.

Toinen opetus liittyy pandemian hallintaan ja siihen tosiseikkaan, että EU ei ollut valmis 
käsittelemään tämän luokan kansanterveysuhkia sen enempää unionin kuin 
jäsenvaltioidenkaan tasolla. Vaikka uhkia on koettu ennenkin, terveydenhuollon rakenteissa ei 
ollut varauduttu tällaiseen mahdollisuuteen muun muassa siksi, että vuoden 2008 
finanssikriisin seurauksena tehdyt budjettileikkaukset ovat heikentäneet 
terveydenhuoltojärjestelmiemme mukautumiskykyä.

Viime kuukausina on nähty, miten sekä komissio että lääkevirasto ovat joutuneet perustamaan 
tilapäisiä rakenteita, jotta pandemiaan voitaisiin reagoida ja jäsenvaltioiden toimia 
koordinoida paremmin. 

Tästä asetelmasta juontaa asetuksen pyrkimys ottaa huomioon tähänastiset opetukset: unionin 
on luotava asianmukaiset institutionaaliset puitteet voidakseen hallita nykyisen kaltaisia 
hätätilanteita improvisoimatta, niille on määritettävä selkeä toimeksianto ja EU:n toimielinten 
aktiivisemmille toimille on luotava lainsäädännöllinen perusta. Asetus on yksi kolmesta 
ensimmäisestä Euroopan terveysunionin luomiseen tähtäävästä koskevasta ehdotuksesta, 
joista yksi koskee mekanismia, jolla torjutaan valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia ja 
säännellään unionin tason toimia varautumisen, seurannan, riskinarvioinnin, 
varhaisvaroituksen ja reagoinnin aloilla. Kahdella muulla vahvistetaan Euroopan 
lääkeviraston ja toisaalta Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen toimivaltuuksia, 
sillä ne ovat mainitun mekanismin keskeisiä tukipilareita ja niiden välistä koordinointia ja 
synergiaa on lisättävä. 

Pandemiasta on nimittäin opittu vähintään se, että myös terveyden alalla tarvitaan ”enemmän 
Eurooppaa” ja että terveysunionia on syytä kehittää. Kaikki saatoimme todeta eri maiden 
vaihtelevat ensireaktiot rajojen sulkemisesta avun epäämiseen terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden pulasta kärsiviltä. Tämä ei saa toistua. 
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EU on siksi luotava hätätilanteiden varalta ehkäisy- ja reagointirakenne, johon lääkeviraston 
tapauksessa kuuluvat seuraavat osatekijät:

– institutionaalinen kehys, joka koostuu lääkkeiden ohjausryhmästä, lääkinnällisten 
laitteiden ohjausryhmästä ja hätätilannetyöryhmästä ja jossa määritetään, mitä kukin 
tekee kussakin tilanteessa;

– lääkkeiden toimitusketjun seuranta- ja valvontakehys, jossa määritetään eri 
toimijoiden velvollisuudet;

– kriittisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden luetteloiden laatiminen;
– sekä lopulta perin tarpeellinen yhteinen määritelmä lääkepulalle (shortage), jota 

Euroopan parlamentti on vaatinut.

Kuten parlamentti painotti päätöslauselmassaan ”Lääkepula – kuinka ratkaista kasvava 
ongelma”, Euroopan terveysviranomaisten on ehdottoman välttämätöntä käyttää yhteistä 
määritelmää paitsi lääkepulasta myös saatavuudesta ja kysynnästä, koska ongelmaan voidaan 
löytää asianmukaisia ratkaisuja vasta, kun se on määritelty yhtäpitävästi. Ehdotuksemme on 
linjassa lääkeviraston ja lääkevirastojen johtajien muodostaman työryhmän (HMA) 
ehdotusten kanssa.

Unionilla on myös oltava selkeät institutionaaliset rakenteet, kuten ohjausryhmät, jotka 
kykenevät muodostamaan horisontaalisen käsityksen lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
tuotanto- ja toimitusketjun toiminnasta ja jotka koordinoimaan toimia hätätilanteissa, jotta 
vältetään covid-19-pandemian aikana nähdyt yksipuoliset ja lyhytkestoiset toimet. Käsillä 
olevan kaltaisessa tilanteessa tärkeintä on koordinoida toimia ja vaihtaa jäsenvaltioiden, EU:n 
toimielinten ja asianomaisen toimialan tietämystä. Terveydenhuollon ammattilaisten roolia 
suhteessa näihin ryhmiin on kuitenkin vahvistettava. 

Hätätilanteisiin vastaaminen edellyttää varautumista ja mahdollisuuksien mukaan toimia 
lääkepulan ehkäisemiseksi.

On selvää, että tällä asetuksella ei yksinään voida ratkaista lääkepulan kaltaista monisyistä 
ongelmaa. Euroopan lääkestrategiassa esitetään useita aloitteita, joita toteutetaan tulevina 
vuosina ja joiden avulla lääkepulaan voidaan reagoida kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä 
lääkkeiden kohtuuhintaisuuden että markkinoiden toiminnan, kilpailun, hinnoittelun ym.

Tämä asetus on kuitenkin hyödyllinen väline, jolla voidaan ja pitää lisätä toimitusketjun 
toiminnan avoimuutta ja tarjota ratkaisuja sen seurannan parantamiseksi, jotta voidaan välttää 
terveysuhkien ilmaantuessa mahdollisesti kriittisiksi muodostuvat saatavuusongelmat.

Ehdotus Euroopan lääketoimitustietokannan perustamisesta sai alkunsa edellä mainitussa 
parlamentin päätöslauselmassa esitetystä kehotuksesta vahvistaa toimitusketjua ja lisätä sen 
avoimuutta. Ehdotus perustuu sellaisiin aloitteisiin kuin CISMED, joka on EU:n Horisontti 
Eurooppa -ohjelmasta rahoittama hanke. Siitä on saatu hyödyllistä kokemusta lääkkeiden 
toimitusketjun valvonta- ja seurantajärjestelmän täytäntöönpanosta. 

Jos haluamme estää lääkepulan, meidän on toimittava avoimemmin ja käytettävä välineitä, 
joiden ansiosta voimme tietää varastojen määrän, sijainnin ja hoitajan ja verrata näitä tietoja 
kansallisella ja EU:n tasolla ratkaisujen löytämiseksi, sekä hyödynnettävä tietoja ennusteiden 
tekemiseksi ja mahdollisten ongelmien ennakoimiseksi.

Järjestelmästä kaavaillaan kaksitasoista: kansallisella tasolla toimii jäsenvaltion tietokanta, 
jota hallinnoi kansallinen toimivaltainen viranomainen, ja EU:n tasolla on EMAn hallinnoima 
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tietokanta, johon sisältyvät kansallisten tietokantojen tiedot. Näin pitäisi olla mahdollista 
tuntea saatavuus ja kysyntä, tuotevirrat ja määrät sekä tukkukauppiaiden, tavallisten 
apteekkien ja sairaala-apteekkien täyttämättömät tarpeet.

Aika on otollinen: on hyödynnettävä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä ja 
EU4Health-ohjelmasta käyttöön saatavia varoja terveydenhuoltojärjestelmien ja myös 
seurantajärjestelmien vahvistamiseksi.

Ehdotuksen laajuuden vuoksi sen toteuttamiseen varataan riittävästi aikaa (neljä vuotta 
asetuksen voimaantulosta).

Mietinnössä olemme katsoneet tarpeelliseksi vahvistaa kriisivalmiutta koskevaa osaa, koska 
se mainitaan asetusehdotuksen otsikossa mutta tekstissä sitä ei käsitellä riittävästi. Niinpä 
esitämme, että sekä ohjausryhmät että työryhmä kokoontuvat myös valmistautuessaan 
kansanterveysuhkaan eikä vasta kun sellainen on käsillä. 

Saman logiikan mukaisesti pidämme tarpeellisena, että lääkevirasto laatii luettelon 
olennaisista lääkkeistä käyttäen viitekohtana Maailman terveysjärjestön laatimaa aikuisten ja 
lasten olennaislääkkeiden luetteloa. Lisäksi kriittisten lääkkeiden luetteloiden tapauksessa 
vaikuttaa asianmukaiselta, että niissä on eri luokat prioriteettitasoltaan erilaisille kriittisiksi 
määritetyille lääkkeille. 

Vastaavasti lääkkeiden ohjausryhmän ja työryhmän välisiä yhteyksiä olisi vahvistettava, ja 
ohjausryhmän olisi hyödynnettävä työryhmän työtä laatiessaan ja/tai päivittäessään kriittisten 
lääkkeiden luetteloa.

Vielä on kiinnitettävä huomiota eläinlääkintäalaan. Kuten edellä todetaan, monesti samat 
mikrobit aiheuttavat tartuntatauteja eläimissä ja ihmisissä, joten ongelmaa ei voida estää tai 
poistaa pelkästään yhden alan toimilla. Sen vuoksi katsomme tarpeelliseksi vahvistaa 
lääkkeiden ohjausryhmän ja eläinlääkekomitean synergioita sekä kuulla eläinlääkintäkomiteaa 
aina, kun terveysuhka liittyy zoonoosiin.

Lääkinnällisten laitteiden osalta halusimme säilyttää varovaisen lähestymistavan, koska 
komissio ei ole esittänyt vaikutustenarviointia terveysunionipakettiin sisältyvien ehdotusten 
kiireellisyyden vuoksi. Lääkeviraston alkuperäiseen mandaattiin ei sisälly lääkinnällisiä 
laitteita koskevaa roolia, eikä sillä näin ollen ole asiaankuuluvaa tieteellistä elintä tai muuta 
kuin nyt pandemian aikana kertynyt kokemus alalta. Niinpä pidimme järkevänä pysytellä 
komission ehdotuksen rajoissa mitä tulee hätätilanteen koordinointiin.

Tällä ehdotuksella ja esitetyillä tarkistuksilla on pyritty auttamaan lääkevirastoa toimimaan 
hätätilanteissa nopeammin ja turvallisemmin sekä työskentelemään koordinoidummin 
jäsenvaltioiden ja toimialan kanssa. Jos tällainen asetus olisi ollut voimassa ennen pandemiaa, 
joitakin kysymyksiä, kuten lääkepulaa tai uusien hoitojen hyväksymistä, olisi todennäköisesti 
käsitelty pandemian aikana sujuvammin.
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ,
JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä 
on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen 
hyväksymistä valiokunnassa:

Yhteisö ja/tai henkilö
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
European Economic and Social Committee - Ioannis Vardakastanis
DG SANTE
FEDIFAR, GIRP
Comité Permanent des Médecins Européens
TEVA
Affordable Medicines Europe
European Society of Intensive Care Medicine
EFPIA
European Medicines Agency
European Social Insurance Platform
PGEU
European Respiratory Society
Medicines for Europe
German Association of Pharmaceutical Parallel Distributors


