
PR\570023FI.doc PE 359.981v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2005/0023(CNS)

21.6.2005

*
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston maksullisista 
palveluista annetun asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Karl-Heinz Florenz



PE 359.981v01-00 2/10 PR\570023FI.doc

FI

PR_CNS_art51am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston maksullisista palveluista 
annetun asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta
(KOM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0106)1,

– ottaa huomioon Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä 
helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/952 12 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0137/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) Lääkkeistä, joiden vaikuttavilla 
aineilla on vakiintunut lääkinnällinen 
käyttö yhteisössä vähintään 10 vuoden 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 494/2003 (EUVL L 73, 19.3.20003, s. 6.). 
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ajalta, olisi suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi perittävä alennettu 
vuosimaksu.

Perustelu

Vuosimaksuilla on tarkoitus kattaa olemassa olevien lääkkeiden seurannasta aiheutuvat kulut. 
Jos lääkkeen vaikuttava aine on hyvin tunnettu, sen seurantaan liittyvä työmäärä on pienempi 
kuin jos kyseessä on tuote, jolla on täysin uusi kemiallinen koostumus.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHDAN II ALAKOHTA

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 297/95)

Markkinoille saattamista koskevista 
lupahakemuksista, jotka on tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY** 10 artiklan 1 tai 3 kohdan
taikka 10 c artiklan mukaisesti, peritään 
alennettu 90 000 euron maksu. Maksu 
kattaa yhden lääkemuodon yhden 
vahvuuden ja yhden pakkauksen.

Markkinoille saattamista koskevista 
lupahakemuksista, jotka on tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY** 10 artiklan 1 tai 3 kohdan, 
10 a artiklan taikka 10 c artiklan 
mukaisesti, peritään alennettu 90 000 euron 
maksu. Maksu kattaa yhden lääkemuodon 
yhden vahvuuden ja yhden pakkauksen. 
Poikkeustapauksissa, kun voidaan 
osoittaa myyntilupahakemuksen 
direktiivin 2001/83/EY 10 a artiklan 
mukaiseen arviointiin liittyvä erityisen 
suuri työmäärä, voidaan periä 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti enintään 232 000 
euron suuruinen vuosimaksu.

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa säädetään 232 000 euron suuruisesta maksusta kirjallisuudessa 
esiintyvistä sovelluksista. Kemialliselta koostumukseltaan kokonaan uuden tuotteen 
arviointiin ja vakiintuneeseen aineeseen perustuvan tuotteen arviointiin (kuten direktiivin 
2001/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/27/EY, 10 a artiklassa 
säädetään) vaaditaan täysin eri työmäärät. Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi olisi 
maksuihin kirjallisuudessa esiintyvistä sovelluksista sovellettava 90 000 euron alennettua 
maksua, paitsi jos olemassa hyvin perusteltuja syitä korkeamman maksun soveltamiseen.
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Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

8 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 297/95)

2. Maksu tieteellisistä palveluista, jotka 
eivät kuulu 3–7 artiklan tai 8 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

2. Maksu tieteellisistä palveluista, jotka 
eivät kuulu 3–7 artiklan tai 8 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Erityinen tieteellisiä palveluja koskeva 
maksu peritään, kun hakija pyytää sellaisia 
tieteellisiä neuvoja tai jonkin 
tiedekomitean lausuntoa, jotka eivät kuulu 
3–7 artiklan tai 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan. Tällaisiin palveluihin 
lukeutuvat perinteisten 
kasvirohdosvalmisteitten arviointi, 
lausunnot erityisluvalla käytettävistä 
lääkkeistä, lausunnot lääkinnällisten 
laitteitten sisältämistä apuaineista 
verituotteet mukaan luettuina samoin kuin 
veriplasman tai rokoteantigeenin päätiedot 
sisältävän asiakirjan arviointi.

Erityinen tieteellisiä palveluja koskeva 
maksu peritään, kun hakija pyytää sellaisia 
tieteellisiä neuvoja tai jonkin 
tiedekomitean lausuntoa, jotka eivät kuulu 
3–7 artiklan tai 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan. Tällaisiin palveluihin 
lukeutuvat lausunnot erityisluvalla 
käytettävistä lääkkeistä, lausunnot 
lääkinnällisten laitteitten sisältämistä 
apuaineista verituotteet mukaan luettuina 
samoin kuin veriplasman tai 
rokoteantigeenin päätiedot sisältävän 
asiakirjan arviointi.

Kun kyse on ihmisille tarkoitetuista 
lääkkeistä, maksu on 232 000 euroa.

Kun kyse on ihmisille tarkoitetuista 
lääkkeistä, maksu on enintään 
232 000 euroa.

Kun kyse on eläinlääkkeistä, maksu on 
116 000 euroa.

Kun kyse on eläinlääkkeistä, maksu on 
enintään 116 000 euroa.
Kun kyse on perinteisten 
kasvirohdosvalmisteitten arvioinnista, 
maksu on enintään 25 000 euroa.

Edellä 3 artiklassa olevia säännöksiä 
sovelletaan kaikkiin tieteellisiin 
lausuntoihin, jotka annetaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 58 artiklan mukaisesti 
sellaisten ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden arvioimiseksi, jotka on tarkoitus 
saattaa markkinoille yksinomaan yhteisön 
ulkopuolella.

Edellä 3 artiklassa olevia säännöksiä 
sovelletaan kaikkiin tieteellisiin 
lausuntoihin, jotka annetaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 58 artiklan mukaisesti 
sellaisten ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden arvioimiseksi, jotka on tarkoitus 
saattaa markkinoille yksinomaan yhteisön 
ulkopuolella.

Tietyistä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista tieteellisistä lausunnoista tai 
palveluista peritään alennettu maksu, jonka 
suuruus on 2 500–200 000 euroa.

Tietyistä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista tieteellisistä lausunnoista tai 
palveluista peritään alennettu maksu, jonka 
suuruus on 2 500–200 000 euroa.

Tietyistä eläinlääkkeitä koskevista 
tieteellisistä lausunnoista tai palveluista 
peritään alennettu maksu, jonka suuruus on 
2 500–100 000 euroa.

Tietyistä eläinlääkkeitä koskevista 
tieteellisistä lausunnoista tai palveluista 
peritään alennettu maksu, jonka suuruus on 
2 500–100 000 euroa.
Tietyistä perinteisiä 
kasvirohdosvalmisteita koskevista 
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tieteellisistä lausunnoista tai palveluista 
peritään alennettu maksu, jonka suuruus 
on 2 500–25 000 euroa.

Viidennessä ja kuudennessa alakohdassa 
tarkoitetut tieteelliset lausunnot ja palvelut 
kirjataan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laadittavaan luetteloon.

Kuudennessa, seitsemännessä ja 
kahdeksannessa alakohdassa tarkoitetut 
tieteelliset lausunnot ja palvelut kirjataan 
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
laadittavaan luetteloon.

Perustelu

Yksi ehdotuksen päätavoitteista on suhteellisuuden varmistaminen maksujen ja palvelujen 
luonteen välillä. Niinpä asetuksessa olisi oltava joustoa myös erikoislääkkeitä koskevien 
tieteellisten palvelujen suhteen. Mitä tulee erityisesti perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin, 
täyden 232 000 euron maksun periminen olisi täysin suhteetonta. Niihin liittyvän työmäärän 
valossa enintään 25 000 euron maksu olisi sopiva.
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PERUSTELUT

Taustaa

Lääkelainsäädännön äskettäisen tarkistamisen jälkeen komissio on laatinut ehdotuksen 
Euroopan lääkeviraston maksullisista palveluista annetun asetuksen N:o 297/95 
uudistamisesta. Tämä tarkistaminen on tarpeen, sillä lääkeviraston tehtävät eivät ole 
ainoastaan muuttuneet vaan ne ovat myös laajentuneet. Luvan myöntämisen jälkeistä 
toimintaa on huomattavasti vahvistettu ja lääketeollisuudelle tarjotaan uusia tieteellisiä 
palveluja. On luotava ja määriteltävä uusia maksutyyppejä uusien säännösten mukaisesti.

Kymmenen vuoden kokemus nykyisestä järjestelmästä on myös osoittanut, että lääkeviraston 
rahoitusperustassa on puutteita. Tärkein niistä on viraston voimakas riippuvuus uusiin 
hakemuksiin liittyvien perusmaksujen maksamisesta. Se on tehnyt lääkevirastosta 
haavoittuvan lääketeollisuuden markkinavaihtelujen suhteen. Vaikka uusien hakemusten 
määrä olisi hyvin alhainen, lääkeviraston on kuitenkin suoritettava useita tehtäviä, jotka eivät 
suoranaisesti liity uusien lääkkeiden arviointiin.

Ehdotuksen tärkeimmät elementit

Komission ehdotuksessa säilytetään kokonaisrakenne ja maksujen taso. Luvan myöntämisen 
jälkeisen toiminnan kustannusten kattamiseksi sekä ihmisille että eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevia maksuja ehdotetaan nostettavan kymmenen prosenttia. Toisaalta 
geneeristen lääkkeiden maksua lasketaan, jotta se vastaisi paremmin todellisia 
arviointikustannuksia. Komissio ehdottaa myös eräiden maksujen yhtenäistämistä. Kaikkien 
eläimille tarkoitettuihin lääkkeisiin liittyvien maksujen tulisi pysyä ennallaan, 
lukuunottamatta vuosimaksua ja yhtä muutoksesta perittävää maksua, joka pienenee.

Ehdotuksessa määritellään uusia maksuja tieteellisille palveluille, jotka liittyvät muun muassa 
perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin ja lääkkeisiin, jotka on tarkoitus saattaa markkinoille 
yksinomaan yhteisön ulkopuolella. Erityinen maksu on luotu myös vastaavia biologisia 
lääkkeitä varten (bio-similar products).

Hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan toimeenpanovaltaa laajennetaan edelleen alennettujen 
maksujen suhteen. 

Yksi ehdotuksen pääperiaatteista on varmistaa suhteellisuus maksujen ja tuotettuihin 
palveluihin liittyvän todellisen työmäärän suhteen. Ehdotuksella pyritään keventämään 
hakijoihin kohdistuvaa taloudellista painetta heikentämättä viraston kykyä suorittaa 
tehtävänsä.

Esittelijän huomautukset

Esittelijä pitää komission ehdotusta välttämättömänä askeleena uuden lääkelainsäädännön 
hyväksymisen jälkeen ja muut muutokset sen työympäristössä ja toiminnassa huomioon 
ottaen. On tärkeää luoda vahvat ja ajantasaiset rahoituspuitteet virastolle, jolla on tärkeä 
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asema Euroopan terveyspolitiikassa ja joka edesauttaa huomattavasti lääkealan 
sisämarkkinoiden luomista. Kun otetaan huomioon viraston kaksoisrooli, osa, vaikkakin 
suhteellisen pieni osa, rahoitusta on saatava Euroopan unionilta ja loput maksuina 
lääkeyhtiöille tuotetuista palveluista.

Viraston tuottamat palvelut ovat olennainen osa prosessia, joka liittyy uuden lääkkeen 
markkinoille saattamiseen. Avainkysymys on, kuinka määritellä maksujen oikea taso, niin että 
ne kattavat yhtiöille tuotettujen palvelujen todelliset kustannukset mutta eivät haittaa 
innovaatioita ja uusien lääkkeiden käyttöönottoa ja siten Euroopan lääketeollisuuden 
kilpailukykyä.

Lääketeollisuus ei suinkaan ole yhtenäinen teollisuudenala. Valtavien monikansallisten 
yhtiöiden lisäksi on olemassa paljon pk-yrityksiä sekä yrityksiä, jotka sijoittuvat näiden 
kahden kategorian välille. Myös tuotteet, joissa hyödynnetään keskitettyä lupamenettelyä, 
voivat olla hyvin erilaisia, mitä tulee niiden innovatiivisuuteen ja koostumukseen. Näin ollen 
tietty joustavuus maksuissa on perusteltua. Esittelijä kannattaa periaatetta, jonka mukaan 
laajennetaan enimmäismaksujen asettamisjärjestelmää ja päätös mahdollisista alennuksista 
jätetään niille, joilla on paras asiantuntemus alalla, eli hallintoneuvostolle ja 
toimitusjohtajalle.

Periaatetta enimmäismaksujen asettamisesta ja maksujen alennuksista voitaisiin kuitenkin 
soveltaa vieläkin laajemmin vaarantamatta viraston taloudellista perustaa. Tämä koskee 
erityisesti perinteisiä kasvirohdosvalmisteita koskevista tieteellisistä lausunnoista perittäviä 
maksuja. Niiden arviointi vaatii paljon vähemmän työtä kuin monien muiden lääkkeiden. 
Maksun tason olisi vastattava arvioinnin vaatimaa todellista työmäärää.

Toinen huomautus koskee vakiintuneita aineita. Kemialliselta koostumukseltaan kokonaan 
uuden tuotteen arviointiin ja vakiintuneeseen aineeseen perustuvan tuotteen arviointiin (kuten 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/27/EY, 
10 a artiklassa säädetään) vaaditaan täysin eri työmäärät. Suhteellisuusperiaatteen 
noudattamiseksi olisi kirjallisuudessa esiintyvistä sovelluksista perittävä 90 000 euron 
alennettu maksu, paitsi jos olemassa hyvin perusteltuja syitä korkeamman maksun 
soveltamiseen. Tällä muutoksella useimmista kirjallisuudessa esiintyvistä sovelluksista 
perittäisiin samansuuruinen maksu kuin geneerisistä lääkkeistä. Tämä näkökohta olisi otettava 
huomioon myös määritellessä vuosimaksua, jolla on tarkoitus kattaa olemassa olevien 
lääkkeiden seurantakulut.


