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Tässä esitteessä kerrotaan, miten Euroopan lääkkeiden sääntelyjärjestelmä toimii. Siinä
kuvataan, miten lääkkeitä1 hyväksytään ja valvotaan Euroopan unionissa (EU) ja miten
Euroopan lääkkeiden sääntelyverkosto – Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioiden
lääkkeiden sääntelyviranomaisten, Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan lääkeviraston
(EMA) yhteistyökumppanuus – toimii sen varmistamiseksi, että potilaat saavat EU:ssa laadukkaita,
tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä.

Euroopan lääkkeiden
sääntelyjärjestelmä
Euroopan lääkkeiden sääntelyjärjestelmä perustuu
verkostoon, johon kuuluu noin 50 sääntelyviranomaista 31 ETA-maasta (28 EU:n jäsenvaltiota sekä Islanti,
Liechtenstein ja Norja) sekä Euroopan komissio ja Euroopan
lääkevirasto. Tämä verkosto tekee EU:n sääntelyjärjestelmästä
ainutlaatuisen.
Verkostoa tukee tuhansien kaikkialta Euroopasta tulevien
asiantuntijoiden ryhmä, jonka
ansiosta saatavilla on parasta
mahdollista tieteellistä asiantuntemusta lääkkeiden sääntelyyn EU:ssa ja se voi tarjota
erittäin laadukasta tieteellistä
neuvontaa.

Lääkkeiden
sääntelyyn
EU:ssa osallistuvien
asiantuntijoiden
moninaisuus edistää
tietojen, ideoiden
ja parhaiden käytäntöjen
jakamista tutkijoiden
välillä pyrittäessä
korkeatasoisimpaan
lääkesääntelyyn.

EMA ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja jakavat asiantuntemusta
uusien lääkkeiden ja uusien turvallisuustietojen arvioinnissa. Ne tukeutuvat toisiinsa myös lääkkeiden
sääntelyyn liittyvien tietojen vaihtamiseksi. Tiedot koskevat
esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista, kliinisten
tutkimusten valvontaa ja lääkkeiden valmistajiin kohdistuvia
tarkastuksia sekä hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP:n), hyvän
valmistustavan (GMP:n), hyvän jakelutavan (GDP:n) ja hyvän
lääketurvatoiminnan (GVP:n) noudattamista koskevia tarkastuksia. Tämä toimii, koska EU:n lainsäädännön mukaan jokaisen
jäsenvaltion on toimittava samojen sääntöjen ja vaatimusten
mukaisesti lääkkeiden hyväksynnän ja valvonnan osalta.
Tietotekniset järjestelmät, jotka yhTekemällä
distävät kaikki verkoston osapuolet,
tiivistä yhteismahdollistavat tietojen vaihdon esityötä jäsenvaltiot
merkiksi lääkkeiden turvallisuuden
vähentävät toiminnan
seurannan, kliinisten tutkimusten
päällekkäisyyksiä, jakavat
lupien myöntämisen ja valvonnan
työtaakkaa ja varmistatai hyvän valmistustavan ja jakevat, että lääkkeiden valvonta on tehokasta
lutavan noudattamisen osalta.
kaikkialla EU:ssa.

Myyntiluvat
Kansanterveyden suojelemiseksi ja jotta voidaan taata
laadukkaiden, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden
saatavuus EU:n kansalaisille, kaikilla lääkkeillä on oltava myyntilupa, ennen kuin niitä voidaan saattaa markkinoille
EU:ssa. Euroopan järjestelmässä myyntiluvan saamiseen on eri
reittejä.

1.

Keskitetyssä menettelyssä lääkettä voidaan myydä yhden
EU:n laajuisen arvioinnin ja koko EU:ssa voimassa olevan myyntiluvan perusteella. Lääkeyhtiöt toimittavat yhden myyntilupaa
koskevan hakemuksen Euroopan lääkevirastolle. EMAn Lääkevalmistekomitea (CHMP) tai eläinlääkekomitea (CVMP) arvioi hakemuksen tieteellisesti ja antaa Euroopan komissiolle suosituksen
siitä, voidaanko lääkkeelle myöntää myyntilupa vai ei. Kun Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan, keskitetty myyntilupa
on voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Keskitetyn myyntilupamenettelyn käyttö on pakollista useimmille innovatiivisille lääkkeille ja harvinaisten sairauksien hoitoon tarkoitetuille lääkkeille.
Suurin osa lääkkeistä, joilla on myyntilupa
Euroopan
Euroopan unionissa, ei kuulu keskilääkeviraston
tetyn menettelyn piiriin, vaan niille
kautta menettelyyn
myyntiluvan ovat myöntäneet jäsenkuuluu yksi hakemus,
valtioiden kansalliset toimivaltaiset
yksi arviointi ja yksi
viranomaiset.
myyntilupa, joka
Jos yhtiö haluaa lääkkeelle myyntiluvan useissa jäsenvaltioissa, se voi
käyttää jompaakumpaa seuraavista
menettelyistä:

koskee koko
Euroopan unionia.

•

Hajautettu menettely, jossa yhtiö voi hakea lääkkeelle
myyntilupaa yhtä aikaa useammassa kuin yhdessä
EU:n jäsenvaltiossa, jos lääkettä ei ole vielä hyväksytty
yhdessäkään EU-maassa ja jos se ei kuulu keskitetyn
menettelyn piiriin.

•

Tunnustamismenettely, jossa lääkeyhtiö, jolla
on yhdessä EU-valtiossa kansallisesti hyväksytty
lääke, voi hakea myyntiluvan tunnustamista
muissa EU-valtioissa. Tässä menettelyssä jäsenvaltiot
voivat hyödyntää toistensa tieteellisiä arviointeja.

EU:ssa lääkkeisiin sovellettavat säännöt ja vaatimukset ovat
samat lääkkeen myyntiluvan myöntämistavasta riippumatta.
Yksi EU:n lääkkeiden sääntelyjärjestelmän tärkeä piirre on sen
toiminnan ja päätöksenteon avoimuus.
Euroopan julkinen arviointilausunto (EPAR)
julkaistaan jokaisesta ihmisille tai eläimille
tarkoitetusta lääkkeestä, jolle on myönnetty myyntilupa tai jolta se on evätty Euroopan lääkeviraston arvioinnin perusteella.
Jäsenvaltion hyväksymän lääkkeen osalta
tiedot lääkkeen arvioinnista ovat myös saatavissa julkisessa arviointilausunnossa.

Erilaisia
myyntiluvan
myöntämistapoja mutta yhdet
yhteiset
säännöt.

Terveydenhuollon laitteiden sääntely ei kuulu Euroopan lääkkeiden sääntelyjärjestelmän piiriin.
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Hinnoittelu ja korvaukset
Kun myyntilupa on myönnetty, hinnoista ja korvauksista tehdään päätös kussakin jäsenvaltiossa siten, että
kyseisen lääkkeen mahdollinen asema ja käyttö maan
kansanterveysjärjestelmässä otetaan huomioon.

Euroopan komission rooli
Euroopan komissiolla on tärkeä tehtävä lääkkeiden
sääntelyssä EU:ssa. Tieteellisen arviointinsa perusteella
Euroopan lääkevirasto myöntää tai epää myyntiluvan,
muuttaa sitä tai peruuttaa sen niiden lääkkeiden osalta, joiden
myyntilupahakemus on toimitettu keskitettyyn menettelyyn.
Virasto voi ryhtyä myös EU:n laajuisiin toimiin, jos kansallisesti hyväksytyssä lääkevalmisteessa on todettu turvallisuuteen
liittyvä ongelma ja jos yhtenäiset sääntelytoimet ovat viraston
lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) arvioinnin
perusteella tarpeen kaikissa jäsenvaltioissa. Myös Euroopan
komissio voi ryhtyä toimiin muiden lääkkeiden sääntelyyn
liittyvien seikkojen osalta:
•

Aloiteoikeus – se voi ehdottaa uutta lääkealan
lainsäädäntöä tai nykyisen muuttamista.

•

Täytäntöönpano – se voi hyväksyä täytäntöönpanotoimia
ja valvoa, että lääkkeitä koskevaa EU-lainsäädäntöä
sovelletaan asianmukaisesti.

•

Maailmanlaajuinen yhteistyö – se varmistaa
asianmukaisen yhteistyön asiaankuuluvien kansainvälisten
kumppaneiden kanssa ja tekee EU:n sääntelyjärjestelmää
maailmanlaajuisesti tunnetusti.

Euroopan lääkeviraston rooli
Euroopan lääkevirasto vastaa pääasiassa lääkeyhtiöiden
kehittämien innovatiivisten ja uusimpaan teknologiaan
perustuvien, EU:ssa käytettäviksi tarkoitettujen lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista. Euroopan lääkevirasto perustettiin
vuonna 1995 sen varmistamiseksi, että lääkkeiden arviointiin
ja valvontaan sekä lääketurvatoimintaan käytetään parhaita
tieteellisiä resursseja kaikkialla Euroopassa.
Asiantuntijat osallistuvat lääkeviraston työhön sen tieteellisten komiteoiden, työryhmien, tieteellisen neuvonnan ryhmien
ja muiden neuvoa-antavien ad hoc -ryhmien jäseninä tai
lääkkeitä arvioivien kansallisten arviointiryhmien jäseninä.
Asiantuntijat valitaan heidän tieteellisen asiantuntemuksensa
perusteella, ja useimmat heistä valitaan jäsenvaltioiden
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten Euroopan lääkevirastolle tekemien ehdotusten perusteella. Lisäksi viraston työhön
ja lääkkeiden arviointiin osallistuu koko ajan kasvava joukko
potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia.
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Euroopan lääkeviraston
tieteelliset komiteat
Euroopan lääkevirastolla on seitsemän tieteellistä komiteaa,
jotka vastaavat viraston tieteellisistä arvioinneista:
•

Lääkevalmistekomitea (CHMP)

•

Lääketurvallisuuden Riskinarviointikomitean (PRAC)

•

Eläinlääkekomitea (CVMP)

•

Harvinaislääkekomitea (COMP)

•

Kasvirohdosvalmistekomitea (HMPC)

•

Pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea (CAT)

•

Lastenlääkekomitea (PDCO)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset
Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden sääntelystä
EU:ssa vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
työtä koordinoi lääkevirastojen johtajien (Heads of Medicines Agencies, HMA) verkosto. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten johtajat tekevät tiivistä yhteistyötä Euroopan lääkeviraston ja Euroopan komission kanssa. Tavoitteena on taata Euroopan lääkkeiden sääntelyverkoston tehokas
ja vaikuttava toiminta ja yhteistyö. Lääkevirastojen johtajat
tapaavat neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään verkoston keskeisiä strategisia kysymyksiä, kuten tiedonvaihtoa,
tietoteknisten järjestelmien kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä tunnustamis- ja hajautetun menettelyn
yksinkertaistamista.

Ohjeet ja tieteellinen neuvonta
Euroopan lääkevirasto laatii tieteellisiä ohjeita yhteistyössä tieteellisten komiteoidensa ja työryhmien asiantuntijoiden kanssa. Näissä ohjeissa otetaan huomioon
biolääketieteen uusimpaan kehitykseen perustuvat näkemykset.
Ohjeet ovat maailmanlaajuisesti kaikkien niiden lääkkeidenkehittäjien saatavilla, jotka aikovat toimittaa EU:hun myyntilupahakemuksen. Ne ohjaavat kehittämisohjelmissa ja varmistavat,
että lääkkeitä kehitetään yhdenmukaisesti ja erittäin tiukkojen
laatuvaatimusten mukaisesti koko EU:ssa.
Lisäksi Euroopan lääkevirasto antaa lääkevalmistekohtaista tieteellistä neuvontaa lääkeyhtiöille lääkkeiden kehittämistä varten.
Tämä on tärkeä väline, jolla edistetään laadukkaiden, tehokkaiden
ja turvallisten lääkkeiden kehittämistä ja saatavuutta potilaiden
eduksi. Myös kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa
tieteellistä neuvontaa.
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Valmistajien hyväksyntä ja valvonta
Lääkkeiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden
on saatava lupa ennen kuin ne voivat aloittaa toimintansa. Kunkin jäsenvaltion sääntelyviranomaiset vastaavat
lupien myöntämisestä toimintaan, joka tapahtuu niiden alueella.
Kaikki valmistus- ja maahantuontiluvat kirjataan julkiseen
Euroopan laajuiseen EudraGMDP-tietokantaan, jota ylläpitää
Euroopan lääkevirasto.
EU:n toimivaltainen viranomainen tarkastaa EU:ssa myytävän
lääkkeen hakemusaineistossa luetellut valmistajat ja myös ne,
jotka ovat sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle, ellei Euroopan
unionin ja valmistusmaan välillä ole keskinäistä tunnustamista
koskevaa sopimusta. Tarkastuksen tulokset ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavissa, ja ne asetetaan myös julkisesti saataville
EU:ssa EudraGMDP-tietokannan kautta.
Jäsenvaltioiden tarkastuselinten vastaavuus taataan ja sitä
ylläpidetään monin eri tavoin, kuten yhteisellä lainsäädännöllä,
yhteisellä hyvällä valmistustavalla, yhteisillä tarkastusmenettelyillä, teknisellä tuella, kokouksilla, koulutuksella sekä sisäisillä
ja ulkoisilla tarkastuksilla.
Jotta tiettyä vaikuttavaa lääkeainetta voitaisiin tuoda EU:hun,
sen mukana on toimitettava sen valmistusmaan toimivaltaisen
viranomaisen myöntämä kirjallinen vahvistus siitä, että käytetty hyvä valmistustapa on vähintään vastaava kuin tunnustetut
EU:n hyvää valmistustapaa koskevat vaatimukset. Poikkeuksia
sovelletaan niihin maihin, jotka ovat pyytäneet, että EU arvioi
niiden vaikuttavien lääkeaineiden valmistajien valvontaa koskevat sääntelyjärjestelmät, ja kun tässä arvioinnissa on todettu,
että nämä järjestelmät vastaavat EU:n järjestelmiä.
Jokainen lääke-erä on sertifioitava sen varmentamiseksi, että
se on valmistettu ja testattu hyvän valmistustavan ja myyntilupaa
koskevien vaatimusten mukaisesti, ennen kuin se voidaan vapauttaa EU:n markkinoille. Jos lääkevalmiste on valmistettu EU:n
ulkopuolella ja sitä tuodaan Euroopan unioniin, sille on tehtävä
täysimittainen analyyttinen testaus EU:ssa, ellei EU:lla ja vientimaalla ole keskinäistä tunnustamista koskevaa sopimusta.

Lääkkeiden turvallisuuden valvonta
Euroopan lääkkeiden sääntelyjärjestelmässä valvotaan
kaikkien EU-markkinoilla olevien lääkkeiden turvallisuutta
koko niiden elinkaaren ajan.
Euroopan lääkevirastolla on ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden
turvallisuutta käsittelevä komitea eli Lääketurvallisuuden
Riskinarviointikomitean (PRAC). Jos useammassa kuin yhdessä
jäsenvaltiossa hyväksytyssä lääkkeessä ilmenee sen turvallisuuteen liittyvä ongelma, kaikkialla EU:ssa ryhdytään samoihin
sääntelytoimiin ja potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset
saavat samat ohjeet.
Kaikki potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ilmoittamat epäillyt haittavaikutukset on kirjattava EudraVigilanceen.
Se on Euroopan lääkeviraston ylläpitämä EU:n verkkopohjainen
tietojärjestelmä, jonka avulla virasto kerää, hallinnoi ja analysoi
ilmoituksia lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista. Euroopan
lääkevirasto ja jäsenvaltiot valvovat näitä tietoja jatkuvasti,
jotta uudet turvallisuuteen liittyvät tiedot voidaan havaita.
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Euroopan lääkevirasto toimittaa ilmoitukset keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden haittavaikutuksista julkisesti saataville Euroopan lääkkeiden epäiltyjen haittavaikutusten tietokantaan. Tällä
verkkosivulla käyttäjät voivat lukea EudraVigilanceen toimitetut
ilmoitukset kaikista epäillyistä haittavaikutuksista.
Lääketurvatoiminnan riskinarviointikomitealla (PRAC) on laajat
toimivaltuudet kaikkien lääketurvatoimintaan liittyvien seikkojen
osalta. Riskinarviointitehtävänsä lisäksi komitea antaa neuvontaa
ja suosituksia Euroopan lääkkeiden sääntelyverkostolle riskinhallinnan suunnittelusta ja lääkkeiden markkinoilletulon jälkeisestä
hyöty-riskisuhteen arvioinnista.

Julkiset kuulemiset
EU:n lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön
nojalla PRAC voi pitää julkisia kuulemisia lääkkeiden
turvallisuusarvioinnin aikana, jos se pitää niitä hyödyllisinä. Julkiset kuulemiset on tarkoitettu tukemaan komitean
päätöksentekoa, jotta se saisi erilaisia näkökantoja, tietoa
ja näkemyksiä siitä, miten lääkkeitä käytetään kliinisessä
käytännössä.

Kliiniset tutkimukset
Kliinisen tutkimuksen hyväksyminen ja valvonta kuuluu sen jäsenvaltion vastuulle, jossa tutkimus tehdään.
Euroopan kliinisten tutkimusten tietokantaan
(EudraCT:hen) kirjataan, mitkä kliiniset tutkimukset on hyväksytty EU:ssa. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja kliinisten tutkimusten rahoittajat tallentavat tietokantaan tutkimusprotokollia
ja kliinisten tutkimusten tuloksia. Euroopan lääkevirasto julkistaa
osan näistä tiedoista EU:n kliinisten tutkimusten rekisterissä.

Kansainvälinen yhteistyö
Euroopan komissio ja Euroopan lääkevirasto, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, pyrkivät solmimaan
tiiviitä yhteyksiä kumppaniorganisaatioiden kanssa
ympäri maailmaa. Tavoitteena on edistää sääntelyyn liittyvän
ja tieteellisen asiantuntemuksen vaihtoa viivytyksettä sekä
kehittää sääntelyalan parhaita käytäntöjä kaikkialla maailmassa.
Euroopan komissio ja Euroopan lääkevirasto työskentelevät
Maailman terveysjärjestön (WHO:n) kanssa monenlaisten
kysymysten parissa, kuten EU:n ulkopuolisille markkinoille tarkoitetut lääkkeet (lääkkeet, jotka Euroopan lääkevirasto arvioi
ns. 58 artiklan mukaisen menettelyn nojalla), lääkkeiden laatu
ja lääkeaineiden kansainvälisten yleisnimien kehittäminen.
Yksi EU:lle tärkeimmistä monenvälisen kansanvälisen yhteistyön
foorumeista on ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden teknisten vaatimusten harmonisointia käsittelevä kansainvälinen
neuvosto (ICH), johon kuuluu Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltojen lääkesääntelyviranomaisten ja lääketeollisuuden edustajia.
ICH:n tehtävänä on yhdenmukaistaa turvallisuutta, laatua ja
tehoa, jotka ovat tärkeimmät kriteerit uusien lääkkeiden hyväksymisessä ja myyntilupien myöntämisessä niille. Eläinlääkkeiden
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Euroopan lääkevirasto ja monet kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat myös mukana farmaseuttisten valmisteiden tuotannon tarkastusten keskinäistä hyväksymistä koskevassa yleissopimuksessa ja farmaseuttisten valmisteiden tuotannon tarkastuksia koskevassa yhteistyöjärjestelmässä (PIC/S). Kyseessä
on tiivis farmaseuttisten valmisteiden tarkastusviranomaisten
kansainvälinen yhteistyö hyvän valmistustavan alalla.

Sääntelytieteen tukeminen EU:n ulkopuolella
– 58 artiklan mukainen menettely
Lääkevalmistekomitea voi tehdä tieteellisiä arviointeja ja antaa lausuntoja yhteistyössä WHO:n kanssa lääkkeistä, joita
käytetään pelkästään EU:n ulkopuolella. Näitä lääkkeitä arvioidessaan Lääkevalmistekomitea käyttää samoja tiukkoja
vaatimuksia kuin EU:ssa käytettäväksi tarkoitettujen lääkkeiden yhteydessä. Tähän viraston perustamisasetuksen 58
artiklaan pohjautuvaan menettelyyn kuuluvia lääkkeitä käytetään maailmanlaajuiseen kansanterveyteen vaikuttavien
sairauksien ehkäisyyn tai hoitoon. Niitä ovat esimerkiksi rokotteet, joita käytetään Maailman terveysjärjestön EPI-ohjelmissa (Expanded Programme on Immunization), kansanterveyden kannalta erittäin tärkeiltä sairauksilta suojaamisessa
sekä Maailman terveysjärjestön kohdesairauksissa, joita ovat
esimerkiksi HIV/AIDS, malaria tai tuberkuloosi.

Sääntely-yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansainvälisten sääntelyviranomaisten kanssa tehostaa myös osallistuminen kansainvälisen farmaseuttisten valmisteiden sääntelyviranomaisten foorumin (IPRF:n) toimintaan.
Maailmanlaajuisesti toimivien virastojen tasolla on hiljattain perustettu strateginen foorumi ICMRA (lääkkeiden sääntelyviranomaisten kansainvälinen yhteenliittymä). ICMRA on vapaaehtoisuuteen perustuva maailmanlaajuinen lääkkeiden sääntelyviranomaisten toimeenpanovaltaa käyttävä yksikkö, joka pyrkii edistämään strategista koordinointia, vaikuttamista ja johtajuutta.
Lisäksi on joukko kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia, joiden
nojalla EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuoliset sääntelyviranomaiset voivat vaihtaa tärkeitä tietoja lääkkeistä.

saralla vastaava foorumi on kansainvälinen yhteistyö eläinlääkkeiden rekisteröinnin teknisten vaatimusten yhdenmukaistamiseksi (VICH).

Euroopan unioni – keskeiset tiedot
Väkiluku:
yli 500 miljoonaa

Bruttokansantuote:
12,9 biljoonaa euroa

EU:hun
liittyminen tarkoittaa sitoutumista
yhteisön säännöstön
(EU:n lainsäädännön ja
ohjeiden) soveltamiseen,
millä varmistetaan, että
kaikki EU:n jäsenvaltiot
toimivat samojen
vaatimusten
mukaisesti.

Euroopan unioni
on kehittänyt
sisämarkkinat, jotka
perustuvat kaikissa sen
jäsenvaltioissa sovellettaviin
lakeihin. Kaikissa jäsenvaltioissa
sovelletaan samoja sääntöjä
ja yhtenäistettyjä menettelyjä
lääkkeiden hyväksymisen
ja niiden turvallisuuden
valvonnan osalta.

Lääkkeiden sääntelyviranomaisia:
50+

Virallisia kieliä:
24

Euroopan talousalue
(ETA) koostuu
28 jäsenvaltiosta plus:

Euroopan unioni (EU): 28 jäsenvaltion

Austria
Itävalta

Belgium

Belgia

Bulgaria
Bulgaria

Croatia

Kroatia

Cyprus

Italy
Italia

Latvia
Latvia

Lithuania
Liettua

Luxemburg
Luxemburg

Malta
Malta
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Kypros

Czech Republic Denmark

Tšekki

Tanska

Estonia

Viro

Finland

Suomi

France
Ranska

Germany

Saksa

Greece
Kreikka

Hungary

Netherlands
Alankomaat

Poland
Puola

Portugal
Portugali

Romania
Romania

Slovakia
Slovakia

Slovenia
Slovenia

Spain
Espanja

Sweden
Kingdom
Ruotsi United
Yhdistynyt

Unkari

Ireland

Irlanti

kuningaskunta

Iceland
Islanti

Liechtenstein
Liechtenstein

Norway
Norja
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