
FI    FI 

 

 

 
EUROOPAN 
KOMISSIO  

Bryssel 23.6.2017  

C(2017) 4466 final 

  

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 

annettu 23.6.2017, 

ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden, joiden biologista samanarvoisuutta koskevat 

kliiniset ja/tai bioanalyyttiset tutkimukset tehtiin Micro Therapeutic Research Labsin 

toimipaikassa, myyntilupahakemuksista ja myyntiluvista Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan mukaisesti 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

 



FI 2   FI 

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 

annettu 23.6.2017, 

ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden, joiden biologista samanarvoisuutta koskevat 

kliiniset ja/tai bioanalyyttiset tutkimukset tehtiin Micro Therapeutic Research Labsin 

toimipaikassa, myyntilupahakemuksista ja myyntiluvista Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan mukaisesti 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 

marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY
1
 ja 

erityisesti sen 34 artiklan 1 kohdan, 26 artiklan ja 116 artiklan, 

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean 23 päivänä maaliskuuta 

2017 valmisteleman Euroopan lääkeviraston lausunnon, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Jäsenvaltioiden hyväksymien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden on täytettävä 

direktiivin 2001/83/EY vaatimukset. 

(2) Unionin etua koskevassa erityistapauksessa Euroopan lääkeviraston käsiteltäväksi on 

direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti saatettu kysymys siitä, olisiko 

kyseiset myyntiluvat pidettävä voimassa, peruutettava väliaikaisesti tai kokonaan tai 

olisiko niitä muutettava. 

(3) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevän komitean tekemän tieteellisen arvioinnin 

päätelmät esitetään tämän päätöksen liitteessä II.  

(4) Liitteessä II esitettyjen tieteellisten arvioinnin päätelmien mukaan biologinen 

samanarvoisuus EU:n viitevalmisteen kanssa on todennettu liitteessä IA tarkoitettujen 

myyntilupien ja myyntilupahakemusten osalta. Liitteessä IA tarkoitettujen lääkkeiden 

myyntiluvat olisi näin ollen pidettävä voimassa, ja kansallisten viranomaisten olisi 

otettava tieteelliset päätelmät huomioon arvioidessaan liitteessä IA tarkoitettuja 

myyntilupahakemuksia.  

(5) Liitteessä II esitettyjen tieteellisen arvioinnin päätelmien mukaan liitteessä IB 

tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien tueksi esitetyt tiedot ovat virheelliset eikä 

näiden myyntilupien riski-hyötysuhde ole suotuisa. Liitteessä IB tarkoitettujen 

lääkkeiden myyntiluvat olisi siksi peruutettava direktiivin 2001/83/EY 116 artiklan 

nojalla.  

(6) Yksittäisissä jäsenvaltioissa joidenkin liitteessä IB tarkoitettujen lääkkeiden voidaan 

katsoa olevan ratkaisevan tärkeitä täyttymättömän lääketieteellisen tarpeen perusteella, 

kun otetaan huomioon soveltuvien vaihtoehtoisten lääkkeiden saatavuus kyseisissä 
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jäsenvaltioissa ja, tarvittaessa, hoidettavan sairauden luonne. Jos lääkkeen katsotaan 

olevan ratkaisevan tärkeä, kyseisten myyntilupien peruuttamista voidaan väliaikaisesti 

lykätä. 

(7) Liitteessä II esitettyjen tieteellisen arvioinnin päätelmien mukaan liitteessä IB 

tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien tueksi esitetyt tiedot ovat virheelliset eikä 

näiden myyntilupien riski-hyötysuhde ole suotuisa. Näin ollen liitteessä IB mainitut 

myyntilupahakemukset eivät täytä luvan myöntämisperusteita direktiivin 2001/83/EY 

26 artiklan mukaisesti. Kansallisten viranomaisten olisi otettava huomioon tieteelliset 

päätelmät arvioidessaan liitteessä IB tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupahakemuksia. 

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 

käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pidettävä liitteessä IA tarkoitettujen lääkkeiden kansalliset 

myyntiluvat voimassa tämän päätöksen liitteessä II esitettyjen tieteellisten päätelmien 

perusteella.  

2 artikla 

Asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava huomioon liitteessä II esitetyt tieteelliset päätelmät 

arvioidessaan liitteessä IA tarkoitettuja myyntilupahakemuksia. 

3 artikla 

Asianomaisten jäsenvaltioiden on peruutettava väliaikaisesti liitteessä IB tarkoitettujen 

lääkkeiden kansalliset myyntiluvat tämän päätöksen liitteessä II esitettyjen tieteellisten 

päätelmien perusteella. 

Myyntiluvan palauttamisen ehdot vahvistetaan liitteessä III. 

Jäsenvaltio voi lykätä liitteessä IB tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien väliaikaista 

peruuttamista, jos se katsoo lääkkeen olevan ratkaisevan tärkeä.  

Kun jäsenvaltio harkitsee, onko lääke ratkaisevan tärkeä, sen on tehtävä päätöksensä 

täyttymättömän lääketieteellisen tarpeen perusteella ja otettava huomioon soveltuvien 

vaihtoehtoisten lääkkeiden saatavuus kyseisessä jäsenvaltiossa, ja, tarvittaessa, hoidettavan 

sairauden luonne liitteessä II esitettyjen kriittisyyttä koskevien perusteiden mukaisesti. 

Lykkäysaika ei saa olla pidempi kuin 24 kuukautta tämän päätöksen hyväksymisestä. Jos 

jäsenvaltio tämän ajan kuluessa katsoo, ettei lääke enää ole ratkaisevan tärkeä, kun otetaan 

huomioon liitteessä II esitetyt kriittisyyttä koskevat perusteet, jäsenvaltion on peruutettava 

väliaikaisesti kyseinen myyntilupa. 

Jäsenvaltion on säädettävä, että ratkaisevan tärkeiksi katsottujen lääkkeiden myyntilupien 

haltijoiden on toimitettava biologista samanarvoisuutta koskeva tutkimus 12 kuukauden 

kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä. 
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4 artikla 

Asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava liitteessä IB tarkoitettujen myyntilupahakemusten 

arvioinnissa huomioon liitteessä II esitetyt tieteelliset päätelmät, joiden mukaan liitteessä IB 

mainitut myyntilupahakemukset eivät täytä luvan myöntämisperusteita. 

5 artikla 

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon liitteessä II esitetyt tieteelliset päätelmät arvioidessaan 

sellaisten lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta, joita ei ole sisällytetty liitteeseen IA tai IB ja 

joiden tueksi on esitetty asiakirja-aineisto, joka sisältää biologista samanarvoisuutta koskevat 

kliiniset tutkimukset, jotka on suoritettu seuraavissa toimipaikoissa: Micro Therapeutic 

Research Labs Pvt. Ltd Rajam Bhavanam, No. 6, Kamarajar Salai, Selaiyur, East Tambaram, 

Chennai - 600 059, Intia ja Micro Therapeutic Research Labs Pvt. Ltd, No. 29 A, Krishna 

Madhuravanam, Vellokinar Pirivu, Thudiyalur, Coimbatore-641029, Tamil Nadu, Intia. 

6 artikla 

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 23.6.2017. 

 Komission puolesta 

 Xavier PRATS MONNÉ  

 Pääjohtaja 

 

 


