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Muudatusettepanek 28
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
–

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. fr

Selgitus

Kõnealused õigusakti ettepanekud avavad tee ravimiettevõtete otsesele reklaamile. Euroopa 
Komisjoni ainus põhjus kehtivate õigusaktide muutmiseks näib olevat ravimiettevõtete 
ärihuvide teenimine, laiendades nende turgu. Kõnealune tegevus ei paku huvi Euroopa 
kodanikele ega liikmesriikidele. See toob hoopis kaasa kulutuste kasvu ja suurendab 
patsientide võetavaid riske. Kõnealused ettepanekud tuleb kõik läbi vaadata.

Muudatusettepanek 29
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
–

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on põhjendamatu. See ei sätesta patsientide vajadustele vastavat nõuetekohast 
teabestrateegiat. Selle asemel on selle ainus eesmärk anda ravimitööstusele eriprivileegid
teabe levitamiseks. See ähmastab reklaami ja informatsiooni vahelisi erinevusi, mis on kõige 
paremini nähtav katses lubada „teabe” avaldamist trükimeedias. Nõuetekohane 
teabestrateegia peab olema palju laiem ja seda peavad juhtima asutused, mitte 
farmaatsiaettevõtted. Uus komisjon peaks esitama uue ettepanek, selle asemel et seda 
Euroopa Parlamendis täiesti uuesti koostada.
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Muudatusettepanek 30
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6.
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) sätestatakse ühtlustatud raamistik 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
reklaamimiseks ühenduse tasandil.
Eelkõige keelatakse direktiiviga retsepti 
alusel väljastatavate ravimite reklaam 
üldsusele.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6.
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) sätestatakse ühtlustatud raamistik 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
reklaamimiseks ühenduse tasandil.
Eelkõige keelatakse direktiiviga retsepti 
alusel väljastatavate ravimite reklaam 
üldsusele, et kaitsta rahvatervist.

Or. en

Selgitus

Oluline on meeles pidada, et retseptiravimite staatus ja nende reklaami keeld on selleks, et 
kaitsta rahvatervist.

Muudatusettepanek 31
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) sätestatakse ühtlustatud raamistik 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
reklaamimiseks ühenduse tasandil.
Eelkõige keelatakse direktiiviga retsepti 
alusel väljastatavate ravimite reklaam 
üldsusele.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6.
novembri 2001. aasta direktiivis 
2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) sätestatakse ühtlustatud raamistik 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
reklaamimiseks ühenduse tasandil.
Eelkõige keelatakse direktiiviga retsepti 
alusel väljastatavate ravimite reklaam 
üldsusele, et kaitsta rahvatervist.
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Or. en

Selgitus

Oluline on meeles pidada, et retseptiravimite reklaami keeld on selleks, et kaitsta 
rahvatervist.

Muudatusettepanek 32
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Teavitamise valdkonnas sätestatakse 
direktiivis 2001/83/EÜ üksikasjalikud 
eeskirjad teabeotstarbeliste dokumentide 
kohta, mis peavad olema lisatud 
müügiloale: ravimi omaduste kokkuvõtte 
(edastamiseks tervishoiutöötajatele) ja 
pakendi infoleht (lisatakse patsiendile 
väljastatava toote pakendile). Teisalt on 
direktiivis müügiloa omaniku poolt 
avalikkusele antava teabega seoses 
sätestatud vaid, et teatavad 
teavitustegevused ei kuulu reklaamimise 
eeskirjade alla, kuid ei kehtestata 
ühtlustatud raamistikku sellise ravimiteabe 
sisule ja kvaliteedile, mis ei ole ette nähtud 
müügi edendamiseks, ega ka kõnealuse 
teabe levitamise kanalitele.

(2) Teavitamise valdkonnas sätestatakse 
direktiivis 2001/83/EÜ üksikasjalikud 
eeskirjad teabeotstarbeliste dokumentide 
kohta, mis peavad olema lisatud 
müügiloale: ravimi omaduste kokkuvõtte 
(edastamiseks tervishoiutöötajatele) ja 
pakendi infoleht (lisatakse patsiendile 
väljastatava toote pakendile). Teisalt on 
direktiivis müügiloa omaniku poolt 
avalikkusele antava teabega seoses 
sätestatud vaid, et teatavad 
teavitustegevused ei kuulu reklaamimise 
eeskirjade alla, kuid ei kehtestata 
ühtlustatud raamistikku sellise ravimiteabe 
sisule ja kvaliteedile, mis ei ole ette nähtud 
müügi edendamiseks laialdasema 
patsiendi teabestrateegia kontekstis.
Lisaks ei sätestata direktiivis kõnealuse 
teabe levitamise kanaleid ega näha ette 
patsiendisõbraliku pakendi infolehe 
olemasolu, mis vastab patsientide 
tegelikele vajadustele. Seetõttu tuleks 
pakendi infoleht muuta patsiendi 
infoleheks.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada seda, et liikmesriigid ja sidusrühmad arutasid põhjalikult ja tunnustasid 
vajadust laiema ja kõikehõlmava patsientide teabestrateegia järele, sealhulgas tervisealastest 
teadmistest tulenevaid kohustusi, mida kinnitas ka ravimifoorum. Praegune pakendi infoleht 
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ei ole patsiendisõbralik ega vasta patsientide tegelikele vajadustele. EMA peaks jätkama 
infolehe loetavuse ja patsiendisõbralikkuse parandamiseks tehtavat tööd ning seda tuleks 
järgida kui riiklike reguleerivate asutuste hea tava eeskuju.

Muudatusettepanek 33
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Teavitamise valdkonnas sätestatakse 
direktiivis 2001/83/EÜ üksikasjalikud 
eeskirjad teabeotstarbeliste dokumentide 
kohta, mis peavad olema lisatud 
müügiloale: ravimi omaduste kokkuvõtte 
(edastamiseks tervishoiutöötajatele) ja 
pakendi infoleht (lisatakse patsiendile 
väljastatava toote pakendile). Teisalt on 
direktiivis müügiloa omaniku poolt 
avalikkusele antava teabega seoses 
sätestatud vaid, et teatavad 
teavitustegevused ei kuulu reklaamimise
eeskirjade alla, kuid ei kehtestata 
ühtlustatud raamistikku sellise 
ravimiteabe sisule ja kvaliteedile, mis ei 
ole ette nähtud müügi edendamiseks, ega 
ka kõnealuse teabe levitamise kanalitele.

(2) Teavitamise valdkonnas sätestatakse 
direktiivis 2001/83/EÜ üksikasjalikud 
eeskirjad teabeotstarbeliste dokumentide 
kohta, mis peavad olema lisatud 
müügiloale: ravimi omaduste kokkuvõtte 
(edastamiseks tervishoiutöötajatele) ja 
pakendi infoleht (lisatakse patsiendile 
väljastatava toote pakendile). Neid eeskirju 
tuleks täiendada ja paremini kohaldada 
kõnealuste dokumentide loetavuse 
parandamise huvides.

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning müügiloa omaniku levitatava 
teabe probleemi. Esmajärjekorras tuleks ametlikult heaks kiidetud infoleht muuta 
patsientidele kasulikumaks ja juurdepääsetavamaks, tagades selle, et ravimitootjad täidaksid 
ravimite pakendite ja patsiendi infolehtedega seotud kohustusi järjepidevalt (st 
konsultatsioone patsientide sihtrühmadega) (direktiivi 2001/83/EÜ artikli 59 jõustamine, 
muudetud direktiiviga 2004/27/EÜ).
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Muudatusettepanek 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Teavitamise valdkonnas sätestatakse 
direktiivis 2001/83/EÜ üksikasjalikud 
eeskirjad teabeotstarbeliste dokumentide 
kohta, mis peavad olema lisatud 
müügiloale: ravimi omaduste kokkuvõtte 
(edastamiseks tervishoiutöötajatele) ja 
pakendi infoleht (lisatakse patsiendile 
väljastatava toote pakendile). Teisalt on 
direktiivis müügiloa omaniku poolt 
avalikkusele antava teabega seoses 
sätestatud vaid, et teatavad 
teavitustegevused ei kuulu reklaamimise 
eeskirjade alla, kuid ei kehtestata 
ühtlustatud raamistikku sellise ravimiteabe 
sisule ja kvaliteedile, mis ei ole ette nähtud 
müügi edendamiseks, ega ka kõnealuse 
teabe levitamise kanalitele.

(2) Teavitamise valdkonnas sätestatakse 
direktiivis 2001/83/EÜ üksikasjalikud 
eeskirjad teabeotstarbeliste dokumentide 
kohta, mis peavad olema lisatud 
müügiloale: ravimi omaduste kokkuvõtte 
(edastamiseks tervishoiutöötajatele) ja 
pakendi infoleht (lisatakse patsiendile 
väljastatava toote pakendile). Teisalt on 
direktiivis müügiloa omaniku poolt 
avalikkusele ja patsientidele
kättesaadavaks tehtava teabega seoses 
sätestatud vaid, et teatavad 
teavitustegevused ei kuulu reklaamimise 
eeskirjade alla, kuid ei kehtestata 
ühtlustatud raamistikku sellise ravimiteabe 
sisule ja kvaliteedile, mis ei ole ette nähtud 
müügi edendamiseks, ega ka kõnealuse 
teabe kättesaamist võimaldavatele 
kanalitele.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
sisseviimist kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seega peavad müügiloa omanikud 
reklaamiga mitte seotud teabe ravimite kohta tegema patsientidele ja üldsusele 
kättesaadavaks nõudmise põhimõtte alusel, mille kohaselt patsiendid ja üldsus omavad 
juurdepääsu teabele siis, kui nad seda vajavad (vastupidiselt pakkumise põhimõttele, mille 
puhul patsientidele ja üldsusele jagavad teavet müügiloa omanikud).
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Muudatusettepanek 35
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lähtudes direktiivi 2001/83/EÜ 
artiklist 88a, esitas komisjon 
20. detsembril 2007 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatise seoses 
aruandega, mis käsitleb kehtivat tava 
patsientide ravimitest teavitamisel.
Aruandest järeldub, et liikmesriikides 
teabe andmise kohta kehtestatud eeskirjad 
ja tavad on erinevad, mis on tekitanud 
olukorra, kus patsientide ja laiema 
üldsuse võimalused ravimiinfole 
juurdepääsuks ei ole võrdsed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reguleerivaid asutusi peaks julgustama saama aktiivsemateks ja läbipaistvamateks 
teabepakkujateks, et tagada üldsuse täielik juurdepääs ravimite tõhususe/efektiivsuse ja 
ohutuse andmetele (ja nende ravimite variantidele) nii enne kui ka pärast ravimite 
turulelaskmist.

Muudatusettepanek 36
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lähtudes direktiivi 2001/83/EÜ artiklist 
88a, esitas komisjon 20. detsembril 2007 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatise 
seoses aruandega, mis käsitleb kehtivat 
tava patsientide ravimitest teavitamisel.
Aruandest järeldub, et liikmesriikides teabe 
andmise kohta kehtestatud eeskirjad ja 
tavad on erinevad, mis on tekitanud 
olukorra, kus patsientide ja laiema üldsuse 

(3) Lähtudes direktiivi 2001/83/EÜ artiklist 
88a, esitas komisjon 20. detsembril 2007 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatise 
seoses aruandega, mis käsitleb kehtivat 
tava patsientide ravimitest teavitamisel.
Aruandest järeldub, et liikmesriikides teabe 
andmise kohta kehtestatud eeskirjad ja 
tavad on erinevad, mis on tekitanud 
olukorra, kus patsientide ja laiema üldsuse 



AM\817858ET.doc 9/175 PE441.215v02-00

ET

võimalused ravimiinfole juurdepääsuks ei 
ole võrdsed.

võimalused infole juurdepääsuks seoses 
teabega infolehel ja ravimi omaduste 
kokkuvõttega ei ole võrdsed. Selline 
õigustamatu ebavõrdsus juurdepääsu osas 
teabele, mis on avalikult kättesaadav 
teistes liikmesriikides, tuleb lõpetada.

Or. en

Selgitus

Kogu teave peab olema kättesaadav, olenemata haiguse raskusest.

Muudatusettepanek 37
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Pädevatele asutustele kehtivad 
teadusliku teabe läbipaistvuse nõuded on 
kehtestatud direktiivis 2001/83/EÜ. Kuid 
siiski on tõendeid, et pädevad asutused 
piiravad avalikkuse juurdepääsu teabele 
ärisaladuse laia tõlgendamisvõimaluse 
tõttu. Selliste erinevate tavade vältimiseks 
on vaja täpsustada pädevate asutuste 
kohustusi üldsuse ees juurdepääsu 
tagamisel teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Teadusliku teabe valdkonnas 
sätestatakse direktiivis 2001/83/EÜ 
riiklikele pädevatele asutustele 
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läbipaistvuse nõuded, kuid kehtiva 
õigusliku raamistiku kohaldamisest 
saadud kogemused näitavad, et riiklikud 
pädevad asutused on seadnud üldsuse 
juurdepääsu võimalustele teatud 
piiranguid, tulenevalt ärisaladuse ülearu 
laiast tõlgendusest.

Or. en

Selgitus

Reguleerivaid asutusi peaks julgustama saama aktiivsemateks ja läbipaistvamateks 
teabepakkujateks, et tagada üldsuse täielik juurdepääs ravimite tõhususe/efektiivsuse ja 
ohutuse andmetele (ja nende ravimite variantidele) nii enne kui ka pärast ravimite 
turulelaskmist.

Muudatusettepanek 39
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 
osutavad, et ravimiettevõtete võimalused 
teabe andmiseks on piiratud eeskätt 
seetõttu, et reklaami ja teabe mõisteid 
tõlgendatakse ühenduse tasandil väga 
erinevalt.

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 
osutavad, et reklaami ja teabe mõisteid 
tõlgendatakse liidu tasandil väga erinevalt, 
mis võib põhjustada olukordi, kus üldsus 
puutub kokku varjatud reklaamiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 
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osutavad, et ravimiettevõtete võimalused 
teabe andmiseks on piiratud eeskätt 
seetõttu, et reklaami ja teabe mõisteid 
tõlgendatakse ühenduse tasandil väga 
erinevalt.

osutavad, et ravimiettevõtete võimalused 
teabe andmiseks on piiratud eeskätt 
seetõttu, et reklaami ja teabe mõisteid 
tõlgendatakse ühenduse tasandil väga 
erinevalt. Patsiendi ohutuse tagamiseks 
tuleb teavitamist kõigis ELi 
liikmesriikides määratleda ja tõlgendada 
ühtsetel alustel.

Or. en

Selgitus

Kõigile ELi patsientidele võrdse juurdepääsu tagamiseks teabele ja patsiendi ohutusele ja 
lähtuvalt rahvatervise kaitsest on oluline teha selget vahet selle vahel, mida esindab „teave“ 
ja mida kujutab endast „reklaam“. Oluline on tagada kõigis liikmesriikides nendest 
mõistetest ühtne arusaamine ja nende ühesugune tõlgendamine.

Muudatusettepanek 41
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 
osutavad, et ravimiettevõtete võimalused 
teabe andmiseks on piiratud eeskätt 
seetõttu, et reklaami ja teabe mõisteid
tõlgendatakse ühenduse tasandil väga 
erinevalt.

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 
osutavad, et reklaami ja teabe mõisted ei 
ole ühenduse tasandil selged, mistõttu 
teabe esitamine avalikkusele on varjatud 
reklaam.

Or. en

Selgitus

Erinevus reklaami ja teabe idee tõlgenduse vahel võib viia teabe esitamisel avalikkusele 
varjatud reklaamimiseni.
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Muudatusettepanek 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku
kohaldamise käigus saadud kogemused 
osutavad, et ravimiettevõtete võimalused 
teabe andmiseks on piiratud eeskätt 
seetõttu, et reklaami ja teabe mõisteid 
tõlgendatakse ühenduse tasandil väga 
erinevalt.

(4) Kehtiva õigusliku raamistiku 
kohaldamise käigus saadud kogemused 
osutavad, et ravimiettevõtete võimalused
muuta teave patsientidele ja üldsusele 
kättesaadavaks tuleneb asjaolust, et 
reklaami ja teabe mõisteid tõlgendatakse 
ühenduse tasandil väga erinevalt.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seega peavad müügiloa omanikud tegema 
teabe patsientidele ja üldsusele kättesaadavaks mitte müügi edendamiseks mõeldud ravimite 
kohta nõudmise põhimõtte alusel, mille kohaselt patsiendid ja üldsus omavad juurdepääsu 
teabele siis, kui nad seda vajavad (vastupidiselt pakkumise põhimõttele, mille puhul 
patsientidele ja üldsusele jagavad teavet müügiloa omanikud).

Muudatusettepanek 43
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Riiklike meetmete erinevus mõjutab 
ravimite siseturu nõuetekohast toimimist 
ning müügiloa omanike võimalused teabe 
avaldamiseks ravimite kohta ei ole 
kõikides liikmesriikides samad, sest ühes 
liikmesriigis avaldatud teave võib 
mõjutada turgu ka teistes liikmesriikides.

(6) Riiklike meetmete erinevus mõjutab 
ravimite siseturu nõuetekohast toimimist 
ning müügiloa omanike võimalused 
vahendada teavet ravimite kohta ei ole 
kõikides liikmesriikides samad, sest ühes 
liikmesriigis vahendatud teave võib 
mõjutada turgu ka teistes liikmesriikides.
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Mõju on veelgi suurem nende ravimite 
puhul, mille ravimiinfo (ravimi omaduste 
kokkuvõtte ja infoleht) on ühenduse 
tasandil kooskõlastatud. See hõlmab 
ravimeid, mis on liikmesriikides turule 
lubatud direktiivi 2001/83/EÜ III jaotise 4.
peatükis sätestatud vastastikuse 
tunnustamise raamistiku kohaselt.

Mõju on veelgi suurem nende ravimite 
puhul, mille ravimiinfo (ravimi omaduste 
kokkuvõtte ja infoleht) on ühenduse 
tasandil kooskõlastatud. See hõlmab 
ravimeid, mis on liikmesriikides turule 
lubatud direktiivi 2001/83/EÜ III jaotise 4.
peatükis sätestatud vastastikuse 
tunnustamise raamistiku kohaselt.

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning müügiloa omaniku levitatava 
teabe probleemi. Seepärast on müügiloa omanikul soovitav viidata „vahendamisele”.

Muudatusettepanek 44
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina 
mõeldud teave ravimite kohta.

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada asjakohasele, sõltumatule ja 
võrdlevale tervisealasele teabele 
juurdepääsu võimaluste erinevusi ja 
kaitsta patsiente eksitava või erapooliku 
teabe eest.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ravi kohta antav kasulik teave peaks olema võrdlev, et patsiendid saaksid teadlike 
valikute langetamiseks (või valikus osalemiseks) teavet erinevate ravivõimaluste kohta ja selle 
kohta, mis neid ees ootab. Reklaami keeldu retseptiravimitele tuleb tugevdada, mitte „teabe” 
nime all nõrgendada. Kriteeriumid „hea kvaliteediga”, „objektiivne” ja „mitte 
reklaamimiseks” on ebamäärased ja täiesti ebareaalsed, kui teabe allikaks on müügiloa 
omanik.
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Muudatusettepanek 45
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina 
mõeldud teave ravimite kohta.

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada asjakohasele, sõltumatule ja 
võrdlevale tervisealasele teabele 
juurdepääsu võimaluste erinevusi ja 
kaitsta patsiente eksitava või erapooliku 
teabe eest.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ravi kohta antav kasulik teave peaks olema võrdlev, et patsiendid saaksid teadlike 
valikute langetamiseks (või valikus osalemiseks) teavet erinevate ravivõimaluste kohta ja selle 
kohta, mis neid ees ootab. Reklaami keeldu retseptiravimitele tuleb tugevdada, mitte „teabe” 
nime all nõrgendada. Kriteeriumid „hea kvaliteediga”, „objektiivne” ja „mitte 
reklaamimiseks” on ebamäärased ja täiesti ebareaalsed, kui teabe allikaks on müügiloa 
omanik.

Muudatusettepanek 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
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vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina mõeldud 
teave ravimite kohta.

vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina mõeldud 
teave ravimite kohta, asetades rõhu 
patsientide õigustele ja huvidele. Neil 
peaks olema õigus kergesti juurde 
pääseda teatavale teabele, näiteks ravimi 
omaduste kokkuvõttele ning 
elektroonilisel ja trükitud kujul välja 
antud pakendi infolehtedele.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seetõttu peab see keskenduma patsientidele ja nende 
huvidele. Tuleb selgeks teha, et patsientidel on rohkem õigust konkreetsele teabele kui 
farmaatsiatööstusel, kellele on antud teabe levitamise õigus .

Muudatusettepanek 47
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina mõeldud 
teave ravimite kohta.

(7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina mõeldud 
teave ravimite kohta. Järelikult on 
sõltumatu, objektiivse ja reklaamiga mitte 
seotud teabe avaldamiseks vaja luua 
kinnitatud ja registreeritud veebilehed.

Or. en
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Selgitus

Kinnitatud ja registreeritud veebilehed on kvaliteetse tervisealase teabe pakkumise peamiseks 
kanaliks.

Muudatusettepanek 48
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
peamiseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 
omanikud võivad olla väärtuslikuks 
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel.
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo andmist.
Retsepti alusel väljastatavate ravimite 
üldsusele reklaamimise keeld peab säilima.

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo
põhiliseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 
omanikud võivad olla väärtuslikuks 
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel.
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo 
kättesaadavaks tegemist laiema 
patsientide teavitamise strateegia 
kontekstis. Retsepti alusel väljastatavate 
ravimite üldsusele reklaamimise keeld 
peab säilima. Käesoleva direktiivi sätted 
teabe edastamise kohta ravimi müügiloa 
omanike poolt ei piira patsientide ja 
arstide vahelist suhtlemist ja peaksid 
toetama patsientide parema teavitamise 
tagamist. Teabe kvaliteeti ja täpsust tuleks 
parandada patsientide parema teavitamise 
huvides ja saavutada seega patsientide 
paremad tervisenäitajad. See teave peab 
põhinema teaduslikel kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Teave peab põhinema teaduslikel kriteeriumidel, millest üldsus saab kinnitust teabe 



AM\817858ET.doc 17/175 PE441.215v02-00

ET

seaduslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
peamiseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 
omanikud võivad olla väärtuslikuks 
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel.
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo andmist.
Retsepti alusel väljastatavate ravimite 
üldsusele reklaamimise keeld peab 
säilima.

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
põhiliseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Ravimite kohta 
praeguseks, näiteks riigiasutustes või 
tervishoiutöötajate käsutuses juba 
olemasoleva suure hulga sõltumatu teabe 
tõttu erineb olukord liikmesriigiti ja 
erinevate kättesaadavate ravimite osas 
väga suurel määral. Liikmesriigid ja 
komisjon peavad tegema suuremaid 
jõupingutusi, et hõlbustada kodanike 
juurdepääsu kõrge kvaliteediga teabele 
asjakohaste sidekanalite kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
peamiseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
põhiliseks allikaks peavad jääma riikide 
pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Vähendamata riiklike 
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omanikud võivad olla väärtuslikuks
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel.
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo andmist.
Retsepti alusel väljastatavate ravimite 
üldsusele reklaamimise keeld peab säilima.

pädevate asutuste ja tervishoiutöötajate 
tähtsust patsientide ja üldsuse paremal 
teavitamisel, võivad ravimi müügiloa 
omanikud olla täiendavaks allikaks 
ravimite kohta mitte müügi edendamiseks 
mõeldud teabe avaldamisel. Direktiiviga 
tuleb luua õiguslik raamistik, mis 
reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo 
kättesaadavaks tegemist. Retsepti alusel 
väljastatavate ravimite üldsusele 
reklaamimise keeld peab säilima.

Or. en

Selgitus

On oluline rõhutada, et riiklikud pädevad asutused ja tervishoiutöötajad on kõige olulisemad 
ja peamised patsientidele ja üldsusele ravimite kohta edastatava usaldusväärse ja objektiivse 
teabe allikad. Müügiloa omanikud võivad anda täiendavat teavet, kuid nad ei saa asendada 
riiklikke pädevaid asutusi ja tervishoiutöötajaid.

Muudatusettepanek 51
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
peamiseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 
omanikud võivad olla väärtuslikuks 
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel.
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo andmist.
Retsepti alusel väljastatavate ravimite 
üldsusele reklaamimise keeld peab säilima.

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
põhiliseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Retsepti alusel 
väljastatavate ravimite üldsusele 
reklaamimise keeld peab säilima.
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Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et uue sättega ei mõelda patsiendi ja tervishoiutöötaja vahelise suhte 
asendamist, vaid just selle toetamist. Tiheda konkurentsi tingimustes peavad ravimiettevõtted 
oma tooteid reklaamima enne muude ennetavate ja ravivõimaluste kasutuselevõttu, seega on 
nende poolt pakutaval teabel selle määratluse järgi müügiedenduslik iseloom.

Muudatusettepanek 52
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
peamiseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 
tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 
omanikud võivad olla väärtuslikuks 
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel.
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo andmist.
Retsepti alusel väljastatavate ravimite 
üldsusele reklaamimise keeld peab säilima.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vähendamata riiklike pädevate 
asutuste ja tervishoiutöötajate tähtsust 
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patsientide ja üldsuse paremal 
teavitamisel, võivad ravimi müügiloa 
omanikud olla täiendavaks allikaks 
ravimite kohta reklaamiga mitte seotud 
teabe avaldamisel. Käesoleva direktiiviga 
tuleb luua õiguslik raamistik, mis 
reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo 
kättesaadavaks tegemist. Retsepti alusel 
väljastatavate ravimite üldsusele 
reklaamimise keeld peab säilima.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
käesoleva direktiivi kohaldamisala ainult 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega, 
kuna kehtivad ühenduse eeskirjad lubavad 
teatavatel tingimustel reklaamida üldsusele 
ilma retseptita väljastatavaid ravimeid.

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
käesoleva direktiivi kohaldamisala teabe 
edastamisega müügiloa omanike poolt 
ainult nende retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta, mille on pädevad asutused 
heaks kiitnud, kuna kehtivad ühenduse 
eeskirjad lubavad teatavatel tingimustel 
reklaamida üldsusele ilma retseptita 
väljastatavaid ravimeid.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
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käesoleva direktiivi kohaldamisala ainult 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega, 
kuna kehtivad ühenduse eeskirjad lubavad 
teatavatel tingimustel reklaamida üldsusele 
ilma retseptita väljastatavaid ravimeid.

käesoleva direktiivi kohaldamisala ainult 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega, 
kuna kehtivad ühenduse eeskirjad lubavad 
teatavatel tingimustel reklaamida üldsusele 
ilma retseptita väljastatavaid ravimeid.
Käesolev direktiiv kohustab liikmesriike 
lubama teatud kanalite kaudu ja 
nõuetekohase järelevalve all müügiloa 
omanikul või tema nimel tegutseval 
kolmandal isikul edastada üldsusele 
teatud teavet lubatud retseptiravimite 
kohta. Kavandatava VIIIa jaotise alla 
mitte kuuluv teavitamine on lubatud 
tingimusel, et see ei kujuta endast 
reklaami.

Or. en

Selgitus

Kavandatava direktiivi reguleerimisala väljaselgitamine. On oluline, et uued õigusaktid ei 
keelaks tahtmatult teatud teabeedastust, nt tervishoiutöötajate küsimustele antud vastuseid 
litsentsimata kasutuse kohta.

Muudatusettepanek 56
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
käesoleva direktiivi kohaldamisala ainult 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega, 
kuna kehtivad ühenduse eeskirjad lubavad 
teatavatel tingimustel reklaamida üldsusele 
ilma retseptita väljastatavaid ravimeid.

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
käesoleva direktiivi kohaldamisala teabe 
kättesaadavaks tegemisega ainult retsepti 
alusel väljastatavate ravimite kohta ravimi 
müügiloa omaniku poolt, kuna kehtivad 
ühenduse eeskirjad lubavad teatavatel 
tingimustel reklaamida üldsusele ilma 
retseptita väljastatavaid ravimeid.
Käesoleva direktiivi sätted ei piira mis 
tahes teiste isikute või ühenduste, eelkõige 
ajakirjanduse või patsientide ja 
patsientide ühenduste õigust väljendada 
oma seisukohti ainult retsepti alusel 



PE441.215v02-00 22/175 AM\817858ET.doc

ET

väljastatavate ravimite kohta tingimusel, 
et nad tegutsevad sõltumatult ja mitte 
otseselt või kaudselt ravimi müügiloa 
omaniku nimel, juhendamisel või huvides, 
juhul kui nad avaldavad oma teabeallika.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 
kehtestatud kvaliteedinõuetele: olema 
objektiivne ja erapooletu, patsiendikeskne, 
tõenditel põhinev, ajakohastatud, 
usaldusväärne, arusaadav, 
juurdepääsetav, läbipaistev, asjakohane 
ning kooskõlas kohustusliku teabega.

Or. en

Selgitus

Ravimifoorumi kolmeaastane protsess – kuhu kuulusid Euroopa Komisjoni, liikmesriikide, 
Euroopa Parlamendi ja sidusrühmade esindajad – lõppes patsientide teavitamise 
kvaliteedikriteeriume käsitleva kokkuleppe saavutamisega. Neid tuleks arvestada ka 
praeguses õigusloomealases töös. Kvaliteedi põhimõtete kohaldamise kohta tegelikkuses toodi 
näiteid konverentsil „Delivering for patients” (Tulemused patsientidele, 25. märts 2009) ja 
Euroopa patsiendifoorumi (EPF) patsientide teavitamise viitedokumendis.
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Muudatusettepanek 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta olema 
eelnevalt heaks kiidetud pädevate asutuste 
poolt ja edastatud ainult heakskiidetud 
vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid usaldusväärse ja võrreldava
teabe edastamise retsepti alusel 
väljastatavate ravimitega seotud eeliste ja 
ohtude kohta, kasutades selleks eelkõige 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 
lõike 1 punktis l ja artikli 57 lõikes 2
(edaspidi „Eudrapharmi andmebaas”) 
viidatud ühenduse andmebaasi.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
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kehtestatud kvaliteedinõuetele. neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine.

Or. en

Selgitus

Tiheda konkurentsi tingimustes peavad ravimiettevõtted oma tooteid reklaamima enne muude 
ennetavate ja ravivõimaluste kasutuselevõttu, seega on nende poolt pakutaval teabel selle 
määratluse järgi müügiedenduslik iseloom. Kasulik patsienditeave peaks olema võrdlev, et 
võimaldada kasutajatel analüüsida oma muresid, anda neile realistlik ülevaade oma 
tervisliku seisundi edasise olukorra kohta, aidata patsientidel mõista, millal edasised 
uuringud on vajalikud, ja teavitada neid ravivõimalustest ja sellest, mida nad võiksid ravi 
puhul loota.

Muudatusettepanek 60
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid, et kättesaadav on vaid kõrge 
kvaliteediga ja mitte reklaamina mõeldud 
teave retsepti alusel väljastatavate 
ravimitega seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
tagaksid vaid kõrge kvaliteediga ja mitte 
reklaamina mõeldud teabe edastamise
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud eeliste ja ohtude kohta.
Teavitamisel peab võtma arvesse 
patsientide vajadusi ja ootusi, et anda 
patsientidele võimupädevus, võimaldada 
neil teha teadlikke valikuid ja tagada 
ravimite mõistlik kasutamine. Seepärast 
peab kogu teave retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta vastama 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.

(10) Tuleb kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldaksid vaid ametliku teabe 
edastamise retsepti alusel väljastatavate 
lubatud ravimitega seotud eeliste ja ohtude 
kohta, kasutades selleks eelkõige määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 1 
punktis l ja artikli 57 lõikes 2 (edaspidi 
„Eudrapharmi andmebaas”) viidatud
ühenduse andmebaasi. Teavitamisel peab 
võtma arvesse patsientide vajadusi ja 
ootusi, et anda patsientidele võimupädevus, 
võimaldada neil teha teadlikke valikuid ja 
tagada ravimite mõistlik kasutamine.

Or. en

Selgitus

Teave peaks piirduma ametlike dokumentidega. Seetõttu osutuvad viited kvaliteedinõuetele 
ülearusteks.

Muudatusettepanek 62
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud
teabe liigid. On asjakohane lubada
müügiloa omanikel avaldada
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet
ja pakendi infolehte, nende 
dokumentidega kooskõlas olevat teavet,
mis ei lähe nimetatud dokumentide 
põhielementidest kaugemale, ning muud 

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe kättesaadavus müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata juurdepääsetava teabe 
liigid. On asjakohane selgitada, et
müügiloa omanikud võivad heakskiidetud 
ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi 
infolehe ning hindamisaruande teha 
kättesaadavaks.
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täpselt määratletud ravimialast teavet.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks käsitlema patsientide juurdepääsuõigust kvaliteetsele ja mitte 
reklaamina mõeldud teabele, mitte tootmisharu õigust viia ravimiteave otse avalikkuse ette.

Muudatusettepanek 63
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet
ja pakendi infolehte, nende 
dokumentidega kooskõlas olevat teavet,
mis ei lähe nimetatud dokumentide 
põhielementidest kaugemale, ning muud 
täpselt määratletud ravimialast teavet.

(11) Selleks et tagada ainult kehtiva teabe 
avaldamine müügiloa omanike poolt ning 
eristada reklaami mitte reklaamimiseks 
mõeldud teabest, on asjakohane lubada 
müügiloa omanikel teha kättesaadavaks
heaks kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte
ja pakendi heakskiidetud infolehe viimane 
ajakohastatud versioon.

Or. en

Selgitus

Vaid mõne, teistest elementidest eraldi käsitletava ravimi omaduste kokkuvõtte elemendi 
kasutamise abil dokumentide koostamine farmaatsiatööstuse poolt ning vabas vormis 
infolehtede tootmine on ebatõhus, kuna ka teisi elemente on vaja asjakohaselt mõista. Samuti 
võib segaduse tekitada kahte liiki voldikute ringlemine, millest üks on ametlikult heaks 
kiidetud ja teine on tootja poolt uuesti koostatud versioon. On oht, et see toob kaasa müügi 
edendamiseks mõeldud retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta käiva teabe avaliku 
levitamise ja tervishoiuasutuste halduskoormuse suurenemise.

Muudatusettepanek 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
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Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet 
ja pakendi infolehte, nende dokumentidega 
kooskõlas olevat teavet, mis ei lähe 
nimetatud dokumentide põhielementidest 
kaugemale, ning muud täpselt määratletud 
ravimialast teavet.

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe kättesaadavus müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata juurdepääsetava teabe 
liigid. On asjakohane lubada müügiloa 
omanikel teha kättesaadavaks
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet 
ja pakendi infolehte, nende dokumentidega 
kooskõlas olevat teavet, mis ei lähe 
nimetatud dokumentide põhielementidest 
kaugemale, ning muud täpselt määratletud 
ravimialast teavet.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seega peavad müügiloa omanikud tegema 
teabe patsientidele ja üldsusele kättesaadavaks mitte müügi edendamiseks mõeldud ravimite 
kohta nõudmise põhimõtte alusel, mille kohaselt patsiendid ja üldsus omavad juurdepääsu 
teabele siis, kui nad seda vajavad (vastupidiselt pakkumise põhimõttele, mille puhul 
patsientidele ja üldsusele jagavad teavet müügiloa omanikud).

Muudatusettepanek 65
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
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reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada heakskiidetud 
ravimi omaduste kokkuvõtet ja pakendi
infolehte, nende dokumentidega kooskõlas 
olevat teavet, mis ei lähe nimetatud 
dokumentide põhielementidest 
kaugemale, ning muud täpselt 
määratletud ravimialast teavet.

reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada heakskiidetud 
ravimi omaduste kokkuvõtet ja patsiendi
infolehte.

Or. en

Selgitus

Sõnastus ei ole selge, see peab olema konkreetsem ja arusaadavam.

Muudatusettepanek 66
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami 
mitte reklaamimiseks mõeldud teabest, 
tuleb kindlaks määrata avaldamiseks 
lubatud teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet
ja pakendi infolehte, nende 
dokumentidega kooskõlas olevat teavet,
mis ei lähe nimetatud dokumentide 
põhielementidest kaugemale, ning muud 
täpselt määratletud ravimialast teavet.

(11) Selleks et tagada ainult seadusega 
ettenähtud teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt, on asjakohane lubada 
müügiloa omanikel teha kättesaadavaks
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõte
ja pakendi heakskiidetud infoleht.

Or. en

Selgitus

Tööstus peaks ainult tegema teabe kättesaadavaks, mitte seda levitama. Eelnõu peaks 
käsitlema patsientide juurdepääsuõigusi ametlikele dokumentidele. See ei tohiks võimaldada 
tööstusel pakkuda nn vabas vormis teavet.



AM\817858ET.doc 29/175 PE441.215v02-00

ET

Muudatusettepanek 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada heakskiidetud 
ravimi omaduste kokkuvõtet ja pakendi 
infolehte, nende dokumentidega 
kooskõlas olevat teavet, mis ei lähe 
nimetatud dokumentide põhielementidest 
kaugemale, ning muud täpselt 
määratletud ravimialast teavet.

(11) Selleks et tagada ainult pädeva 
asutuse poolt heaks kiidetud kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine 
heakskiidetud vormis müügiloa omanike 
poolt ning selleks, et eristada reklaami 
mitte reklaamimiseks mõeldud teabest, 
tuleb kindlaks määrata avaldamiseks 
lubatud teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada heakskiidetud 
ravimi omaduste kokkuvõtet ja pakendi 
infolehti, kaasa arvatud väli ravimi 
andmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabest, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada
müügiloa omanikel avaldada
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet
ja pakendi infolehte, nende 
dokumentidega kooskõlas olevat teavet,
mis ei lähe nimetatud dokumentide 
põhielementidest kaugemale, ning muud 

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe kättesaadavaks 
tegemine müügiloa omanike poolt ning 
eristada reklaami mitte reklaamimiseks 
mõeldud teabest, tuleb kindlaks määrata 
kättesaadava teabe liigid. On asjakohane 
selgitada, et müügiloa omanikud võivad 
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtte
ja pakendi infolehe ning hindamisaruande
avaldada.
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täpselt määratletud ravimialast teavet.

Or. en

Selgitus

Ümbersõnastatud patsiendi infolehe versiooni puhul on oht, et see kahjustab originaali –
peaksime selle asemel keskenduma ametliku patsiendi infolehe loetavuse parandamisele.

Muudatusettepanek 69
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada ainult kõrge 
kvaliteediga teabe avaldamine müügiloa 
omanike poolt ning eristada reklaami
mitte reklaamimiseks mõeldud teabest, 
tuleb kindlaks määrata avaldamiseks 
lubatud teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel avaldada
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõtet
ja pakendi infolehte, nende 
dokumentidega kooskõlas olevat teavet, 
mis ei lähe nimetatud dokumentide 
põhielementidest kaugemale, ning muud 
täpselt määratletud ravimialast teavet.

(11) Selleks et tagada, et müügiloa 
omanikud muudavad kättesaadavaks
ainult kõrge kvaliteediga mitte 
reklaamimiseks mõeldud teabe, tuleb 
kindlaks määrata avaldamiseks lubatud 
teabe liigid. On asjakohane lubada 
müügiloa omanikel muuta kättesaadavaks
kõige viimane pädevate asutuste poolt
heakskiidetud ravimi omaduste kokkuvõte
ja pakendi infoleht.

Or. fr

Selgitus

On asjakohane tagada, et müügiloa omanikud esitavad täielikku ja ajakohast teavet. Neil ei 
tohi lubada esitada osalist teavet.

Muudatusettepanek 70
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust tohib üldsust ainult
retsepti alusel väljastatavatest ravimitest 
teavitada vaid teatavate sidekanalite, sh 
Interneti ja tervisealaste trükiste kaudu.
Teabe avaldamisel teles või raadios ei ole 
võimalik patsiente mittevajaliku teabe eest 
kaitsta ning seepärast ei saa sellist 
teavitamist lubada.

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust võib teabe retsepti 
alusel väljastatavatest ravimite kohta teha
üldsusele kättesaadavaks teatavate 
sidekanalite, sh tervishoiutöötajate, 
ametlike veebilehtede, teabebrošüüride ja
meditsiiniajakirjade kaudu. Kui ravimi 
müügiloa omanik teeb teabe teles või 
raadios või ajalehtedes, ajakirjades ja 
muudes sarnastes väljaannetes 
kättesaadavaks, ei ole võimalik patsiente 
mittevajaliku teabe eest kaitsta ning 
seepärast ei saa sellist teabe kättesaadavust 
lubada.

Or. en

Selgitus

Internet on teabeotsijatele muutunud oluliseks ja võimsaks vahendiks; 2006. aastal olid ligi 
80% interneti kasutajatest otsinud internetist tervisealast teavet. Ka patsiendid kasutavad 
internetti, et saada teavet selle kohta, kuidas elada koos oma haigusega, mida tavapärased 
tervishoiuteenuste osutajad ei paku. Patsientide vajaduste rahuldamiseks tuleks teha 
liikmesriikide keeltes ja ametlikult kinnitatud kvaliteedimärki kandvad tervisealased 
veebilehed. Tervisealast teavet sisaldavad brošüürid peaksid tervishoiutöötajatelt saadud 
teavet ja internetis saadaolevat teavet täiendama.

Muudatusettepanek 71
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust tohib üldsust ainult 
retsepti alusel väljastatavatest ravimitest 
teavitada vaid teatavate sidekanalite, sh 
Interneti ja tervisealaste trükiste kaudu.
Teabe avaldamisel teles või raadios ei ole 

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe edastamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust, peab üldsuse 
teavitamine retsepti alusel väljastatavatest 
ravimitest müügiloa omanike poolt 
toimuma ainult kirjalikult ja vaid teatavate 
sidekanalite, sh interneti kaudu. Teabe 
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võimalik patsiente mittevajaliku teabe eest 
kaitsta ning seepärast ei saa sellist 
teavitamist lubada.

avaldamisel teles, internetitelevisioonis, 
videomaterjalides, ajalehtedes, ajakirjades 
ja muudes sarnastes väljaannetes või 
raadios ei ole võimalik patsiente 
mittevajaliku teabe edastamise eest kaitsta 
ning seepärast ei saa sellist teavitamist 
lubada.

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning müügiloa omaniku levitatava 
teabe probleemi; müügiloa omanikud eelistavad viidata „teavitamisele”. Müügiloa omanikud 
peaksid ravimeid käsitleva avaliku teabe esitama ainult kirjalikult, mis võimaldaks järelevalve 
teostamist. Kui andmeid on levitatud televisiooni, internetitelevisiooni, raadio või 
tervisealaste trükiste kaudu, ei ole patsiendid kaitstud pealesunnitud teabe eest ja sellist 
andmeedastust ei tohiks lubada. Veebilehtede videoringhääling kipub võimaldama varjatud 
reklaami ja seda ei tohiks lubada.

Muudatusettepanek 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust, tohib üldsust ainult 
retsepti alusel väljastatavatest ravimitest 
teavitada vaid teatavate sidekanalite, sh 
Interneti ja tervisealaste trükiste kaudu.
Teabe avaldamisel teles või raadios ei ole 
võimalik patsiente mittevajaliku teabe eest 
kaitsta ning seepärast ei saa sellist 
teavitamist lubada.

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust, tohib müügiloa 
omanik üldsust ainult pädevate asutuste 
poolt heaks kiidetud retsepti alusel 
väljastatavatest ravimitest teavitada vaid 
teatavate sidekanalite, sh interneti ja 
tervisealaste trükiste kaudu. Kui ravimi 
müügiloa omanik teeb teabe teles või 
raadios või ajalehtedes, ajakirjades ja 
muudes sarnastes väljaannetes 
kättesaadavaks, ei ole võimalik patsiente 
mittevajaliku teabe eest kaitsta ning 
seepärast ei saa sellist teabe edastamist 
lubada.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust, tohib üldsust ainult 
retsepti alusel väljastatavatest ravimitest
teavitada vaid teatavate sidekanalite, sh 
interneti ja tervisealaste trükiste kaudu.
Teabe avaldamisel teles või raadios ei ole 
võimalik patsiente mittevajaliku teabe eest 
kaitsta ning seepärast ei saa sellist 
teavitamist lubada.

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustataks 
reklaamikeelu tõhusust, tohib müügiloa 
omanik teha üldsusele ainult retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta teabe 
kättesaadavaks vaid teatavate sidekanalite, 
sh interneti ja tervisealaste trükiste kaudu.
Kui ravimi müügiloa omanik teeb teabe 
teles, veebilehtedel või raadios või 
ajalehtedes, ajakirjades ja muudes 
sarnastes väljaannetes kättesaadavaks, ei 
ole võimalik patsiente mittevajaliku teabe 
eest kaitsta ning seepärast ei saa sellist 
teabe kättesaadavust lubada.

Or. en

Selgitus

Loetelusse tuleks lisada veebilehed, kuna see on üks kõige olulisemaid ja tõhusamaid laia 
avalikkusega suhtlemise viise.

Muudatusettepanek 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Internet on järjest suureneva arvu 
patsientide puhul peamine teabeallikas.
Järgnevatel aastatel see suundumus 
tõenäoliselt suureneb. Selleks et 
kohandada seda arengut ja suurendada e-
tervishoiu tähtsust, tuleb ka ravimiinfo 
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teha riiklike sõltumatute tervisealaste 
veebilehtede kaudu kättesaadavaks.
Nende veebilehtede järelevalve peaks 
olema liikmesriikide pädevate asutuste 
ülesanne. Kõnealuste veebilehtede 
haldamise eest peaksid vastutama 
liikmesriigid koostöös selliste 
sidusrühmadega nagu tervishoiutöötajate 
ja patsientide ühendused.

Or. en

Selgitus

Internetist on saanud oluline ja võimas teabeallikas. Kuna interneti kaudu saadud 
valeinformatsioon võib tekitada kahju, on vaja kindlasti reageerida patsientide vajadustele ja 
luua ametlikult kinnitatud tervisealased veebilehed. Selleks et tagada, et neil veebilehtedel 
avaldatud teave on sõltumatu ja objektiivne, vastutavad liikmesriigid teabe kontrollimise eest.
Kuna teave peab olema patsiendisõbralik, peaksid tervishoiutöötajad ja patsientide 
ühendused olema kaasatud veebilehtede loomisesse ja haldusse.

Muudatusettepanek 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega 
tagatakse piisav ja tõhus kontroll 
samaväärsel tasemel.

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
esitamist. Edastada võib ainult sellist
teavet, mille pädevad asutused on 
eelnevalt heaks kiitnud, ja teavet võib 
edastada ainult heakskiidetud kujul.



AM\817858ET.doc 35/175 PE441.215v02-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 76
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega tagatakse 
piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel.

(14) Käesoleva direktiivi kohaste ainult 
retsepti alusel väljastatavate lubatud
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Mittevastavuse puhul 
tuleb kehtestada menetlused, mille 
kohaselt müügiloa omanikud võivad olla 
esindatud ja neid puudutavate juhtumite 
puhul arvestatakse ka nende 
seisukohtadega. Järelevalve peaks toetuma 
teabe kontrollimisele enne selle avaldamist, 
välja arvatud juhul, kui pädev ametiasutus 
on teabe sisu juba heaks kiitnud või kui on 
välja töötatud asjakohane mehhanism, 
millega tagatakse piisav, tõhus ja 
sõltumatu kontroll.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse direktiivi reguleerimisala, kinnitades, et kõnealune 
õigusakt ei hõlma teatavat liiki või rühma kuuluvate ravimite kohta teabe andmist. Teatud 
liiki teabe puhul on raskem teha vahet reklaami ja müügiedendusliku teabe vahel. Seda liiki 
teabe peavad heaks kiitma riiklikud pädevad asutused enne selle levitamist. Sõltumatud 
järelevalvemehhanismid, mida ametiasutused kontrollivad, peaksid olema paigas, isegi kui 
mõni muu asutus võtab teabe järelevalve üle.
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Muudatusettepanek 77
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega tagatakse 
piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel.

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järjepidevuse 
tagamiseks tuleks neid eeskirju ühtlustada 
Euroopa tasandil. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega tagatakse 
piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud teevad 
kättesaadavaks ainult direktiivi
2001/83/EÜ VIIIa jaotisega kooskõlas 
oleva teabematerjali. Liikmesriigid peavad 
võtma vastu eeskirjad, millega luuakse 
tõhus sõltumatu järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
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avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega 
tagatakse piisav ja tõhus kontroll 
samaväärsel tasemel.

toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omaniku poolt kättesaadavaks tehtud dokumentidele peaksid omama juurdepääsu 
need, kes otsivad sellist teavet ise, st tuleks kohaldada nõudmise põhimõtet. USA otse 
tarbijatele suunatud reklaami tagantjärele kontrollimiseks kavandatud meetmed ja Euroopa 
otseselt retsepti väljakirjutajale suunatud reklaam on selgelt ebaõnnestunud. Asjaomased 
reguleerivad asutused kipuvad avastama rikkumisi liiga hilja, tihti siis, kui kahju on juba 
tehtud, ja neil on ka karistuste määramisega raskusi.

Muudatusettepanek 79
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega 
tagatakse piisav ja tõhus kontroll 
samaväärsel tasemel.

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud teevad 
kättesaadavaks ainult direktiivi
2001/83/EÜ VIIIa jaotisega kooskõlas 
oleva teabematerjali. Liikmesriigid peavad 
võtma vastu eeskirjad, millega luuakse 
tõhus sõltumatu järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist.

Or. en
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Selgitus

VIIIa jaotis viitab asjakohaselt ettevõtete poolt kättesaadavaks tehtavale teabele. Kui need 
dokumendid, mille ettevõtted teevad kättesaadavaks, on piiratud ametlike dokumentidega, on 
jälgimine palju lihtsam.

Muudatusettepanek 80
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 
kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega 
tagatakse piisav ja tõhus kontroll 
samaväärsel tasemel.

(14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et teabe teevad 
kättesaadavaks müügiloa omanikud, mis 
on kooskõlas direktiiviga 2001/83/EÜ.
Liikmesriigid peavad võtma vastu 
eeskirjad, millega luuakse tõhus ning
tulemuslik järelevalvesüsteem ja tagatakse 
sätete mittetäitmisel eeskirjade tõhus 
jõustamine ning hüvitusmehhanismid 
tarbijate jaoks. Järelevalve peaks toetuma 
teabe kontrollimisele enne selle avaldamist, 
välja arvatud juhul, kui pädev ametiasutus 
on teabe üksikasjaliku sisu juba heaks 
kiitnud.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eelnõu peaks käsitlema patsientide juurdepääsuõigust kvaliteetsele ja mitte 
reklaamina mõeldud teabele, mitte tootmisharu õigust teavitada otse avalikkust oma 
toodetest. Järelevalvesüsteem peaks olema range, tõhus ja ka tulemuslik. Samuti on vaja 
kehtestada tõhus ja tarbijasõbralik kaebuste esitamise kord ning hüvitusmehhanismid. Mitte 
ainult teabe üldine sisu, vaid ka selle üksikasjad peaksid olema samad. See on järjepidev ja 
kooskõlas ka artiklis 100g esitatud ettepanekuga, mis viitab „sisule”, mitte „üksikasjalikule 
sisule”.
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Muudatusettepanek 81
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjon peaks konsulteerima 
patsientide ühenduste ja 
tervishoiutöötajatega käesoleva direktiivi 
rakendamise ja liikmesriikides 
kohaldamisega seotud küsimustes.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse direktiivi rakendamise ja kohaldamise puhul tuleks arvesse võtta ka 
tervishoiutöötajate seisukohti.

Muudatusettepanek 82
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 1 – lõige 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1a) Artikli 1 lõige 26 asendatakse 
järgmise tekstiga:
„26. Patsiendi infoleht: ravimiga kaasas 
olev leht, mis sisaldab patsiendile 
mõeldud teavet ning mis vastab patsiendi 
tegelikele vajadustele. Riiklikud 
reguleerivad asutused ja Euroopa 
Ravimiamet peavad teabe väljatöötamisse 
ja läbivaatusesse kaasama patsientide 
ühendused.”

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 2 kohta.

Muudatusettepanek 83
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt – 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1a) Artikli 86 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Käesolevas jaotises hõlmab mõiste 
„ravimite reklaamimine” kõiki ravimite 
koduuksel propageerimise viise, 
klientide värbamist või ravimite 
väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja 
tarbimise edendamiseks mõeldud 
meelitusvahendeid; eelkõige hõlmab see 
järgmist:
– ravimite reklaamimine üldsusele,
sealhulgas blogi- ja veebilehtede kanded, 
sotsiaalmeedia (nn kõmuturundus) 
volitatud turustajate poolt kas otse või 
kaudselt kolmandate isikute kaudu;
– ravimite reklaamimine isikutele, kellel 
on õigus neid välja kirjutada või 
tarnida;
– ravimiesindajate külaskäigud isikute 
juurde, kellel on õigus ravimeid välja 
kirjutada või tarnida;
– raviminäidiste tarnimine;
– meelitusvahendid ravimite 
väljakirjutamiseks, […] tarnimiseks või 
kodanike, patsientide ja nende hooldajate 
puhul kasutamiseks kingitusena või mis 
tahes rahalise või mitterahalise hüvitise 
või preemia pakkumine või lubamine, 
v.a juhud, kui nende tegelik koguväärtus 
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on minimaalne;
– üldsuse tähelepanu juhtimine kindlale 
ravimile või ravimiklassile 
haigusnähtude, -tunnuste ja -sümptomite 
abil;
– selliste müügiedendusalaste 
kohtumiste spondeerimine, kus osalevad 
isikud, kellel on õigus ravimeid välja 
kirjutada või tarnida;
– selliste teaduskongresside 
spondeerimine, kus osalevad isikud, 
kellel on õigus ravimeid välja kirjutada 
või tarnida, eelkõige sellega seotud reisi-
ja majutuskulude tasumine.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks arvesse võtta tekkivat turundustava, näiteks nn kõmuturundust ning 
sotsiaalse internetimeedia kaudu toimuvat reklaamimist. Oluline on laiendada keeldu 
kodanike, patsientide ja nende hooldajate puhul kasutatavatele ebaproportsionaalsetele 
meelitusvahenditele. Ravimite soovitamine haigustunnuste ja -sümptomite alusel võib 
ärgitada isediagnoosimisele, iseravimisele ning ravimite ebavajalikule tarbimisele.

Muudatusettepanek 84
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt – 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 1 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1a) Artikli 86 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine taane:
– üldsuse tähelepanu juhtimine kindlale 
ravimile või ravimiklassile haigusnähtude 
ja -sümptomite abil;

Or. en
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Selgitus

Ravimite soovitamine haigussümptomite alusel võib ärgitada isediagnoosimisele, 
iseravimisele ning ravimite ebavajalikule tarbimisele.

Muudatusettepanek 85
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt – 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 1 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1a) Artikli 86 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine taane:
– üldsuse tähelepanu juhtimine kindlale 

ravimile või ravimiklassile 
haigusnähtude, -tunnuste ja -sümptomite 
abil;

Or. en

Selgitus

Ravimite soovitamine haigustunnuste ja -sümptomite alusel võib ärgitada isediagnoosimisele, 
iseravimisele ning ravimite ebavajalikule tarbimisele. Selle ärahoidmiseks tuleks võtta 
meetmeid.

Muudatusettepanek 86
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- V jaotise sätetele vastavad markeeringud 
ja infolehed;

– V jaotise sätetele vastavad markeeringud, 
mis peaksid alati näitama vähemalt 
rahvusvahelist mittekaubanduslikku 
nimetust, ja infolehed;
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Or. en

Selgitus

Rahvusvahelist mittekaubanduslikku nimetust (toimeaine nimetus, mille ühine päritolu 
määratleb aine ravimiklassi) tuleks patsientidele suurema sõnaõiguse andmiseks 
süstemaatiliselt kasutada (see aitab tõsta patsientide teadlikkust selle kohta, millist toimeainet 
nad kasutavad).

Muudatusettepanek 87
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„– teatava ravimiga seotud konkreetsele 
küsimusele, sealhulgas 
meediaorganisatsioonide esitatud 
küsimusele vastamiseks vajalik 
kirjavahetus, millele võimaluse korral 
lisatakse teabematerjal, millel puudub 
müügiedenduslik iseloom;”

Or. en

Selgitus

Oluline on säilitada teatava ravimiga seotud konkreetsele küsimusele vastamiseks vajaliku 
kirjavahetuse võimalus, et näiteks patsientide esindusorganisatsioonidel oleks võimalik 
juurdepääs nende soovitavale teaduslikule teabele.

Muudatusettepanek 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 1 a (uus)



PE441.215v02-00 44/175 AM\817858ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teatava ravimiga seotud konkreetsele 
küsimusele vastamiseks vajalik 
kirjavahetus, millele võimaluse korral 
lisatakse teabematerjal, millel puudub 
müügiedenduslik iseloom;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teatava ravimiga seotud konkreetsele 
küsimusele vastamiseks vajalik 
kirjavahetus, millele võimaluse korral 
lisatakse teabematerjal, millel puudub 
müügiedenduslik iseloom;

Or. en

Selgitus

Praeguses õigusaktis oleva teksti taastamine. VIII jaotisse sobib selgitus, et tegu pole 
reklaamiga, paremini.

Muudatusettepanek 90
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks pakendi muutuste, 
ravimi üldiste ettevaatusabinõude hulka 
kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide ja hinnakirjadega, 
tingimusel et need ei sisalda andmeid 
ravimite kohta;

– faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks kättesaadavuse,
pakendi muutuste, ravimi üldiste 
ettevaatusabinõude hulka kuuluvate 
kõrvaltoime hoiatuste, kaubakataloogide ja 
hinnakirjadega, ravimite 
keskkonnaohtlikkust käsitlev ning 
kasutamata ravimite või ravimitest 
tekkivate jäätmete kõrvaldamisega seotud 
teave, samuti viited olemasolevatele 
kogumissüsteemidele, tingimusel et need 
ei sisalda andmeid ravimite kohta ega 
ärgita või kutsu üles ravimeid tarbima;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks pakendi muutuste, 
ravimi üldiste ettevaatusabinõude hulka 
kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide ja hinnakirjadega, 
tingimusel et need ei sisalda andmeid 
ravimite kohta;

– faktilised andmed (sealhulgas avaldused 
ja väited, näiteks 
meediaorganisatsioonidele kas vastusena 
otsesele küsimusele või teabe levitamisena 
konverentside või kirjalike väljaannete 
kaudu, ning avaldused või aruanded 
sidusrühmadele ja/või reguleerivatele 
asutustele) ja võrdlusmaterjalid, mis on 
seotud ravimiga, näiteks pakendi muutuste, 
ravimi üldiste ettevaatusabinõude hulka 
kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide ja hinnakirjade ning 
hüvitusega, tingimusel et sellised 
avaldused ja võrdlusmaterjalid ei sisalda 
reklaamivaid andmeid ravimite kohta;

Or. en
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Selgitus

Direktiivi reguleerimisala selgitamine. Ettevõtted peaksid saama esitada teatavat teavet ka 
edaspidi. Näiteks väärtpaberiturueeskirjad nõuavad, et ettevõtjad tagaksid investorite täieliku 
teadlikkuse olulistest arengutest ning töötajad tuleb hoida kursis ettevõtte arengutega.
„Andmed toote kohta” võib tähendada mis tahes väidet, mis esitatakse toote positiivsete või 
negatiivsete omaduste kohta ning võib tahtmatult keelata väited negatiivsete reaktsioonide ja 
hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 92
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks pakendi muutuste, 
ravimi üldiste ettevaatusabinõude hulka 
kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide ja hinnakirjadega, 
tingimusel et need ei sisalda andmeid 
ravimite kohta;

– faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks ravimi 
keskkonnaohtlikkust käsitleva teabe, 
kättesaadavuse, pakendi muutuste, ravimi 
üldiste ettevaatusabinõude hulka kuuluvate 
kõrvaltoime hoiatuste, kaubakataloogide ja 
hinnakirjadega, tingimusel et need ei 
sisalda andmeid ravimite kohta ega ärgita 
või kutsu üles ravimeid tarbima;

Or. en

Selgitus

Praeguse direktiivi 2001/83/EÜ artikli 86 lõikes 2 loetletakse konkreetsed allikad, mis ei 
kuulu mõiste „reklaam“ alla. Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning 
müügiloa omaniku levitatava teabe probleemi. Komisjoni ettepanekus sisalduvad arvukad 
erandid ohustavad suurel määral teabe objektiivsust: reklaamid võivad faktiliselt kuuluda 
mõiste „teave” liiga laia määratluse alla. Seetõttu tuleks osutada müügiloa omanike välja 
antavatele konkreetsetele dokumentidele, mis on loetletud jaotises VIIIa.

Muudatusettepanek 93
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- inimeste tervist või haigusi käsitlev teave, 
tingimusel, et selles puudub isegi kaudne 
viide ravimitele.

– inimeste tervist või haigusi käsitlev 
teave, tingimusel et see põhineb 
teaduslikel tõenditel ning et selles puudub 
isegi kaudne viide ravimitele.

Or. en

Selgitus

Teave peab põhinema teaduslikel tõenditel.

Muudatusettepanek 94
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- inimeste tervist või haigusi käsitlev teave, 
tingimusel, et selles puudub isegi kaudne 
viide ravimitele.

– inimeste tervist või haigusi käsitlev 
teave, tingimusel et selles puudub isegi 
kaudne viide konkreetsetele ravimitele.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimissala selgitamine. Ettevõtted peaksid saama esitada teatavat teavet ka 
edaspidi. Näiteks väärtpaberiturueeskirjad nõuavad, et ettevõtjad tagaksid investorite täieliku 
teadlikkuse olulistest arengutest ning töötajad tuleb hoida kursis ettevõtte arengutega.
„Andmed toote kohta” võib tähendada mis tahes väidet, mis esitatakse toote positiivsete või 
negatiivsete omaduste kohta ning võib tahtmatult keelata väited negatiivsete reaktsioonide ja 
hoiatuste kohta.
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Muudatusettepanek 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- müügiloa omanike poolt üldsusele
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta 
antav teave, mille suhtes kohaldatakse 
jaotise VIIIa sätteid.

– liikmesriikide pädevate asutuste poolt 
lubatud ja müügiloa omanike poolt 
üldsusele retsepti alusel ja heakskiidetud 
kujul väljastatavate ravimite kohta antav 
teave, mille suhtes kohaldatakse jaotise 
VIIIa sätteid.

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seega peavad müügiloa omanikud tegema 
teabe patsientidele ja üldsusele kättesaadavaks mitte müügi edendamiseks mõeldud ravimite 
kohta nõudmise põhimõtte alusel, mille kohaselt patsiendid ja üldsus omavad juurdepääsu 
teabele siis, kui nad seda vajavad (vastupidiselt pakkumise põhimõttele, mille puhul 
patsientidele ja üldsusele jagavad teavet müügiloa omanikud).

Muudatusettepanek 96
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- müügiloa omanike poolt üldsusele 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta 
antav teave, mille suhtes kohaldatakse 
jaotise VIIIa sätteid.

– müügiloa omanike poolt üldsusele 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta 
edastatavad ametlikult heakskiidetud 
dokumendid, mille suhtes kohaldatakse 
jaotise VIIIa sätteid.

Or. en
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Selgitus

Igasugune teave, mis ei kuulu ametlike dokumentide ega artikli 86 lõike 2 eelnevates taanetes 
loetletud teabe hulka, tuleb enne ravimiettevõtete poolt kättesaadavaks tegemist ametlikult 
heaks kiita.

Muudatusettepanek 97
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- müügiloa omanike poolt üldsusele
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta 
antav teave, mille suhtes kohaldatakse 
jaotise VIIIa sätteid.

– retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta edastatavad ametlikult 
heakskiidetud dokumendid.

Or. en

Selgitus

Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning müügiloa omaniku levitatava 
teabe probleemi. Komisjoni ettepanekus sisalduvad erandid ohustavad suurel määral teabe 
objektiivsust, sest teabe liiga laiapõhjaline määratlus võib hõlmata ka reklaamimist. Seetõttu 
tuleks osutada müügiloa omanike välja antavatele konkreetsetele dokumentidele, mis on 
loetletud jaotises VIIIa. Ettevõtted peaksid saama edastada oma investoritele ja töötajatele ka 
edaspidi teatavat teavet, lubamata sellise teabe väärkasutamist (kõmuturundus).

Muudatusettepanek 98
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olulisi majandusarenguid käsitlevad 
faktilised andmed investorite ja töötajate 
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jaoks, eeldusel et neid ei kasutata toote 
reklaamimiseks üldsusele;

Or. en

Selgitus

Praeguse direktiivi 2001/83/EÜ artikli 86 lõikes 2 loetletakse konkreetsed allikad, mis ei 
kuulu mõiste „reklaam” alla. Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning 
müügiloa omaniku levitatava teabe probleemi. Komisjoni ettepanekus sisalduvad arvukad 
erandid ohustavad suurel määral teabe objektiivsust: reklaamid võivad faktiliselt kuuluda 
mõiste „teave“ liiga laia määratluse alla. Seetõttu tuleks osutada müügiloa omanike välja 
antavatele konkreetsetele dokumentidele, mis on loetletud jaotises VIIIa.

Muudatusettepanek 99
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Artiklisse 86 lisatakse järgmine lõige:
„(2a). Lõikes 2 osutatud reklaamierandite 
kättesaadavaks tegemisel tuleb müügiloa 
omanik ja mis tahes kolmas isik, kes 
müügiloa omaniku nimel tegutseb, 
tuvastada.”

Or. en

Selgitus

Üldsusele peab olema selge, et teabe esitab ravimiettevõte: juhul kui teabe esitab kolmas isik, 
peab olema samuti selge, et kolmas isik tegutseb ravimiettevõtte nimel.

Muudatusettepanek 100
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 86 lisatakse järgmine 
lõige:
„(2 a). Lõikes osutatud reklaamierandi 
kättesaadavaks tegemisel tuleb müügiloa 
omanik ja mis tahes kolmas isik, kes 
müügiloa omaniku nimel tegutseb, 
tuvastada.”

Or. en

Selgitus

Üldsusele peab olema selge, et teabe esitab ravimiettevõte: juhul kui teabe esitab kolmas isik, 
peab olema samuti selge, et kolmas isik tegutseb ravimiettevõtte nimel.

Muudatusettepanek 101
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklisse 86 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 b. Selleks tuleb lisada järgmine 
avaldus „Huvide konflikt: selle teabe on 
koostanud ja seda levitab [ettevõtte nimi], 
kes on ravimi [ravimi nimetus] tootja.“

Or. en

Selgitus

Standardne avaldus aitab hõlpsalt kindlaks teha, et teave on esitatud ravimiettevõtte poolt või 
selle nimel. Oluline on, et avaldus algaks sõnadega „Huvide konflikt”, mis väldib avalduse 
väärkasutamist: vastasel korral võidakse seda mõista kvaliteeditagatisena või kasutada 
ravimiettevõtte maine reklaamimiseks.
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Muudatusettepanek 102
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 88 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Üldsusele võib reklaamida, välja 
arvatud televisioonis, ravimeid, mis oma 
koostise või otstarbe poolest on ette 
nähtud ja mõeldud kasutamiseks 
vajaduse korral apteekri nõuandel ilma 
arsti diagnoosi, ettekirjutuse või 
järelevalveta.”

Or. en

Selgitus

Käsimüügiravimite telereklaamid tuleks keelustada. Telereklaamide abil üritatakse ainult 
toote läbimüüki suurendada. Telereklaamide lühidus ei võimalda anda asjakohast teavet ja 
hoiatusi.

Muudatusettepanek 103
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 88 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

(2) Artikli 88 lõige 4 jäetakse välja.

„4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata vaktsineerimiskampaaniate 
ning muude rahva tervise kaitsmise 
huvides läbiviidavate kampaaniate suhtes, 
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mida viib läbi ravimitööstus ja mille on 
heaks kiitnud liikmesriikide pädevad 
asutused.”

Or. en

Selgitus

Kehtivad õigusaktid piiravad avalikkuse teavitamise kampaaniad vaktsineerimistega. See on 
juba osutunud küsitavaks (ühepoolne teave). Uus sõnastus võimaldaks ravimitööstusel teha 
rahva tervise kaitsmise huvides kampaaniaid mis tahes teemal. Sellega ei saa nõustuda.
Rahvatervist edendavaid kampaaniaid tohiksid läbi viia ainult pädevad asutused. Seadus juba 
võimaldab ravimitööstusel esitada teavet rahvatervise kohta, eeldusel et selles ei osutata 
ravimitele (artikli 86 lõike 2 kolmas taane).

Muudatusettepanek 104
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 88 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata vaktsineerimiskampaaniate 
ning muude rahva tervise kaitsmise 
huvides läbiviidavate kampaaniate suhtes, 
mida viib läbi ravimitööstus ja mille on 
heaks kiitnud liikmesriikide pädevad 
asutused.”

Or. en

Selgitus

Artikli 88 lõike 4 uus sõnastus annab ravimitööstusele võimaluse teha rahva tervise kaitsmise 
huvides haiguste kohta teadlikkuse tõstmise kampaaniaid mis tahes teemal. Kehtivad 
õigusaktid piiravad selle võimaluse vaktsineerimise kampaaniatega. Õigusakti muutmise 
ettepanek võib kaasa tuua haiguste külgepookimise, mis kujutaks suurt ohtu rahvatervisele.
Lisaks tagavad juba kehtivad õigusaktid ettevõtetele võimaluse korraldada tervisealaseid 
kampaaniaid (nt vähi sõeluuringud), eeldusel, et ei mainita ühtegi toodet.
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Muudatusettepanek 105
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 88 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata vaktsineerimiskampaaniate 
ning muude rahva tervise kaitsmise 
huvides läbiviidavate kampaaniate suhtes, 
mida viib läbi ravimitööstus ja mille on 
heaks kiitnud liikmesriikide pädevad 
asutused.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus loobutakse reklaamikeelust liikmesriikide korraldatavate haiguste 
kohta teadlikkuse tõstmise kampaaniate kontekstis. See pole vajalik ning toob kaasa haiguste 
külgepookimise ohu. Kehtivad õigusaktid juba lubavad ettevõtetel korraldada tervisealaseid 
kampaaniaid (nt vähi sõeluuring).

Muudatusettepanek 106
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 88 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei 
kohaldata vaktsineerimiskampaaniate 
ning muude rahva tervise kaitsmise 
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huvides läbiviidavate kampaaniate suhtes, 
mida viib läbi ravimitööstus ja mille on 
heaks kiitnud liikmesriikide pädevad 
asutused.”

Or. en

Selgitus

„Muude kampaaniate” üldine väljajätmine otse tarbijale suunatud reklaami keelust kannab 
endas ohtu, et tulevased üksnes retseptiravimeid hõlmavad reklaamikampaaniad 
korraldatakse patsientideni jõudmise eesmärgil „rahva tervise kaitsmise huvides”. Hiljutised 
väärkasutamise juhtumid, näiteks agressiivne turunduskampaania HPV-vaktsiini Gardasil 
reklaamimiseks kinnitab seda, et otse tarbijale suunatud vaktsiinireklaame ei tuleks keelu alt 
välja jätta. Alternatiivina tuleks vaktsiinireklaamid asendada tervishoiuasutuste 
korraldatavate rahvatervise kampaaniatega.

Muudatusettepanek 107
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
vaktsineerimiskampaaniate ning muude 
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate kampaaniate suhtes, mida 
viib läbi ravimitööstus ja mille on heaks 
kiitnud liikmesriikide pädevad asutused.”

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
vaktsineerimiskampaaniate ning muude 
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate teabekampaaniate suhtes, 
mida viib läbi ravimitööstus ja mille puhul 
riiklikud asutused näevad tõsist ohtu.”

Or. en

Selgitus

Riiklikud asutused peavad enne kampaania algust tõestama, et tegemist on tõsise ohuga.
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Muudatusettepanek 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
vaktsineerimiskampaaniate ning muude
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate kampaaniate suhtes, mida 
viib läbi ravimitööstus ja mille on heaks 
kiitnud liikmesriikide pädevad asutused.”

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate vaktsineerimiskampaaniate
suhtes, mida viib läbi ravimitööstus ja 
mille on heaks kiitnud liikmesriikide 
pädevad asutused.”

Or. en

Muudatusettepanek 109
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
2001//83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
vaktsineerimiskampaaniate ning muude
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate kampaaniate suhtes, mida
viib läbi ravimitööstus ja mille on heaks 
kiitnud liikmesriikide pädevad asutused.

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate vaktsineerimiskampaaniate 
suhtes, mille on heaks kiitnud 
liikmesriikide pädevad asutused.

Or. fr

Selgitus

Euroopa komisjoni pakutud sõnastus on liiga ebamäärane ja avab tee kõigi rahvatervise 
teemadega seotud kampaaniatele.
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Muudatusettepanek 110
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt – 4 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Artikli 94 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Kui ravimeid reklaamitakse otseselt 
või kaudselt müügiloa omaniku või tema 
nimel tegutseva või tema juhiseid järgiva 
kolmanda isiku poolt isikutele, kellel on 
õigus neid välja kirjutada või tarnida, ei 
tohi neile anda, pakkuda ega lubada 
mingeid kingitusi, rahalisi soodustusi või 
mitterahalisi hüvitisi […].”

Or. en

Selgitus

Mingeid kingitusi ega muid hüvesid ei tohi olla, sest uurimistulemused näitavad, et samaga 
vastamise instinkt mõjutab käitumist tugevalt isegi siis, kui tegemist on väikeste kingitustega.

Muudatusettepanek 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100 –a (uus), sisestada enne artiklit 100a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 –a
Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon 
toetavad üldsusele sõltumatu teabe 
esitamist ravimite kohta. Selleks esitavad 
liikmesriigid pärast sidusrühmadega, 
näiteks tervishoiutöötajate ja patsientide 
ühendustega konsulteerimist riikliku 
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programmi patsientide teavitamise kohta.
Teave tuleb esitada nii elektrooniliselt kui 
ka trükitud kujul. Komisjon osutab abi ja 
korraldab parimate tavade vahetamise.
Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
finantstoetuse sõltumatutele 
ravimiteabekeskustele, edendavad 
sõltumatute täiendkoolitusprogrammide 
väljatöötamist tervishoiutöötajatele ning 
nende kriitilise hindamise oskuse 
arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100 –a a (uus), sisestada enne artiklit 100a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100 –a a
Liikmesriigid tagavad, et artikli 100b 
lõikes 1 osutatud kohustuslik teave 
tehakse kättesaadavaks riiklikel 
tervisealastel veebilehtedel selle 
liikmesriigi ametlikus keeles või keeltes, 
kus veebileht on registreeritud.
Neid veebilehti jälgib liikmesriigi pädev 
asutus või pädeva asutuse määratud 
asutus vastavalt artiklile 100g. Veebilehti 
hallatakse koostöös sidusrühmadega, 
näiteks tervishoiutöötajate ja patsientide 
ühendustega.
Teabega antakse patsiendile teada nii 
eelistest kui ka ohtudest arusaadaval ja 
kirjeldaval patsiendisõbralikul viisil ning 
see peab sisaldama linki riiklikule 
ravimiohutuse veebilehele. Veebilehtedel 
esitatakse patsientidele kohustuslik teave 
kõigi kõnealuses liikmesriigis 
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saadavalolevate ravimite kohta, mis on 
heaks kiidetud nii ELi tasandil Euroopa 
Ravimiameti poolt kui ka kohalikul 
tasandil kõnealuses liikmesriigis.
Veebilehed peaksid sisaldama ka üldist
teavet eri haiguste, sh haruldased 
haigused, meditsiinilise ja 
mittemeditsiinilise ravi kohta eesmärgiga 
edendada rahvatervise kõrget taset.
Samuti võivad veebilehed sisaldada muud 
teavet, nagu on osutatud artikli 100b 
lõikes 2 ja määratletud komisjoni juhistes 
lubatava teabe kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või 
üksikisikuid otse või läbi kolmandate 
isikute retsepti alusel väljastatavatest
lubatud ravimitest, kui see on kooskõlas 
käeoleva jaotise sätetega. Sellist teavet ei 
käsitleta reklaamina jaotise VIII 
kohaldamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teha oma veebilehel otse või läbi 
kolmandate isikute kättesaadavaks 
ametlikud dokumendid retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta selle 
liikmesriigi ametlikes keeltes, kus ravimid 
on registreeritud.

Liikmesriigid peavad samuti lubama 
müügiloa omanikel teha nende 
veebilehtedel kättesaadavaks teabe retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite 
kohta, nagu on sätestatud artikli 86 
lõikes 2.
Sellise teabe kättesaadavaks tegemisel 
tuleb müügiloa omanik ja mis tahes 
kolmas isik, kes müügiloa omaniku nimel 
tegutseb, selgelt tuvastada.
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Or. en

Selgitus

Üksnes ravimiettevõtetel peaks olema võimalik avaldada ametlikke dokumente või dokumente, 
mille suhtes kohaldatakse artikli 86 lõiget 2.

Muudatusettepanek 114
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või üksikisikuid 
otse või läbi kolmandate isikute retsepti 
alusel väljastatavatest lubatud ravimitest, 
kui see on kooskõlas käeoleva jaotise 
sätetega. Sellist teavet ei käsitleta 
reklaamina jaotise VIII kohaldamise 
eesmärgil.

1. Vähendamata riiklike pädevate asutuste 
ja tervishoiutöötajate tähtsust patsientide 
ja üldsuse teavitamisel retsepti alusel 
väljastatavatest lubatud ravimitest,
lubavad liikmesriigid müügiloa omanikul 
teavitada üldsust või üksikisikuid otse või 
läbi kolmandate isikute retsepti alusel 
väljastatavatest lubatud ravimitest, kui see 
on kooskõlas käesoleva jaotise sätetega.
Sellist teavet ei käsitleta reklaamina jaotise 
VIII kohaldamise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada, et riiklikud pädevad asutused ja tervishoiutöötajad on patsientide ja 
üldsuse jaoks kõige olulisemad ja peamised usaldusväärse ja objektiivse teabe allikad 
ravimite kohta. Müügiloa omanikud võivad esitada lisateavet, kuid ei saa asendada riiklikke 
pädevaid asutusi ja tervishoiutöötajaid.

Muudatusettepanek 115
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või 
üksikisikuid otse või läbi kolmandate 
isikute retsepti alusel väljastatavatest
lubatud ravimitest, kui see on kooskõlas 
käeoleva jaotise sätetega. Sellist teavet ei 
käsitleta reklaamina jaotise VIII 
kohaldamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teha üldsusele või üksikisikutele 
otse või läbi kolmandate isikute, kes on 
tuvastatud müügiloa omaniku nimel 
tegutseva isikuna, kättesaadavaks 
ametlikult heakskiidetud dokumendid või 
faktilised andmed retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta, kui
see on kooskõlas käesoleva jaotisega.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks keskenduma patsientide õigusele pääseda juurde usaldusväärsele teabele.
Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning müügiloa omaniku levitatava 
teabe probleemi. Selguse huvides tuleks seetõttu eelistada osutamist „ametlikult heakskiidetud 
dokumentidele või faktilisele andmetele”, nagu on sätestatud jaotises VIIIa.

Muudatusettepanek 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või 
üksikisikuid otse või läbi kolmandate 
isikute retsepti alusel väljastatavatest
lubatud ravimitest, kui see on kooskõlas 
käeoleva jaotise sätetega. Sellist teavet ei 
käsitleta reklaamina jaotise VIII 
kohaldamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teha üldsusele või üksikisikutele
otse või läbi kolmandate isikute, kes on 
tuvastatud müügiloa omaniku nimel 
tegutseva isikuna, kättesaadavaks teabe, 
mille on heaks kiitnud pädevad asutused, 
retsepti alusel väljastatavate lubatud
ravimite kohta, kui see teave ja selle 
esitamise viis on kooskõlas käesoleva
jaotise sätetega. Sellist teavet ei käsitleta 
reklaamina jaotise VIII kohaldamise 
eesmärgil. Sellise teabe kättesaadavaks 
tegemisel tuleb tuvastada müügiloa 
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omanik ja mis tahes kolmas isik, ning 
selgelt tuvastada mis tahes kolmas isik, 
kes tegutseb müügiloa omaniku nimel.

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seega peavad müügiloa omanikud tegema 
teabe patsientidele ja üldsusele kättesaadavaks mitte müügi edendamiseks mõeldud ravimite 
kohta nõudmise põhimõtte alusel, mille kohaselt patsiendid ja üldsus omavad juurdepääsu 
teabele siis, kui nad seda vajavad (vastupidiselt pakkumise põhimõttele, mille puhul 
patsientidele ja üldsusele jagavad teavet müügiloa omanikud).

Muudatusettepanek 117
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või üksikisikuid 
otse või läbi kolmandate isikute retsepti 
alusel väljastatavatest lubatud ravimitest, 
kui see on kooskõlas käeoleva jaotise 
sätetega. Sellist teavet ei käsitleta 
reklaamina jaotise VIII kohaldamise 
eesmärgil.

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või üksikisikuid 
otse või läbi kolmandate isikute retsepti 
alusel väljastatavatest lubatud ravimitest, 
kui vastav teave on riikliku või Euroopa 
pädeva asutuse poolt ametlikult heaks 
kiidetud ning teavitamine on kooskõlas 
käesoleva jaotise sätetega. Sellist teavet ei 
käsitleta reklaamina jaotise VIII 
kohaldamise eesmärgil. Sellise teabe 
kättesaadavaks tegemisel tuleb tuvastada 
müügiloa omanik ja mis tahes kolmas 
isik, ning selgelt tuvastada mis tahes 
kolmas isik, kes tegutseb müügiloa 
omaniku nimel.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanike või nende nimel kolmandate isikute poolt patsientidele ja üldsusele 
esitatavat teavet peavad kontrollima riiklikud reguleerivad asutused ning teabe suhtes tuleb 



AM\817858ET.doc 63/175 PE441.215v02-00

ET

kohaldada ranget kontrollimehhanismi koos riiklike ja Euroopa reguleerivate asutuste 
kehtestatud rahaliste sanktsioonidega. Teabeallikad tuleb alati avaldada.

Muudatusettepanek 118
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teavitada üldsust või 
üksikisikuid otse või läbi kolmandate 
isikute retsepti alusel väljastatavatest
lubatud ravimitest, kui see on kooskõlas 
käeoleva jaotise sätetega. Sellist teavet ei 
käsitleta reklaamina jaotise VIII 
kohaldamise eesmärgil.

1. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul teha üldsusele või üksikisikutele 
otse või läbi kolmandate isikute
kättesaadavaks teave retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta, kui 
see on kooskõlas käesoleva jaotise 
sätetega. Sellist teavet ei käsitleta 
reklaamina jaotise VIII kohaldamise 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et müügiloa omanik, kes soovib üldsusele toote kohta teavet esitada, teeb seda 
otse, et vältida probleeme, mis tekivad seoses vastutuse kandmisega võimaliku õigusrikkumise 
korral.

Muudatusettepanek 119
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tervishoiutöötajad, kes edastavad 
teavet ravimite või meditsiiniseadmete 
kohta avalikul üritusel, trüki- ja/või 
ringhäälingumeedias, peavad esitama 
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avalikult oma huvid, st mis tahes 
rahalised seosed müügiloa omaniku või
tema nimel tegutseva kolmanda isikuga.
See sisaldab ka nõustamisteenuse ja 
tehnilise konsultatsiooni pakkumist 
kõnealus(t)e too(de)te kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev jaotis ei hõlma järgmist: välja jäetud
a) inimeste tervist või haigusi käsitlevad 
andmed, tingimusel et nendes puudub 
isegi kaudne viide ravimitele;
b) müügiloa omaniku poolt 
tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal, mis on ette nähtud 
patsientidele jagamiseks.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse ja sidususe tagamiseks ettepaneku eesmärkidega ning selleks, et vältida kindlalt 
esitatava teabe müügiedenduslikku iseloomu, peaksid punktides a ja b sätestatu kuuluma 
jaotise VIII alla.

Muudatusettepanek 121
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) inimeste tervist või haigusi käsitlevad 
andmed, tingimusel et nendes puudub 
isegi kaudne viide ravimitele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on üleliigne, sest sisaldub artikli 86 lõikes 2.

Muudatusettepanek 122
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) inimeste tervist või haigusi käsitlevad 
andmed, tingimusel et nendes puudub 
isegi kaudne viide ravimitele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teksti sidususe tagamiseks, eelkõige jaotiste VIII ja VIIIa vahelise selguse tagamiseks tuleks 
seda sätet (müügiloa omaniku esitatav teave inimese tervise ja haiguste kohta) vaadelda 
reklaamikeelu (praeguse konsolideeritud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 86 lõige 2) erandina 
ning see peaks kuuluma jaotise VIII alla.

Muudatusettepanek 123
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügiloa omaniku poolt 
tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal, mis on ette nähtud 
patsientidele jagamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Müügiloa omaniku poolt tervishoiutöötajatele edastatav teabematerjal, mis on ette nähtud 
patsientidele jagamiseks, ei tohiks jaotisest „Retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta 
üldsusele antav teave” välja jääda: pole mingit põhjust, miks seda ei tuleks jälgida.
Tervishoiutöötajaid ei tohuks kasutada reklaami tegevate levitajatena.

Muudatusettepanek 124
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügiloa omaniku poolt 
tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal, mis on ette nähtud 
patsientidele jagamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatele edastatav trükimaterjal, mis on ette nähtud patsientidele jagamiseks, 
peab vastama samadele kriteeriumidele kui muud teabeedastusvahendid. Seetõttu oleks 
mõistlik kaasata ka seda liiki materjal sellesse jaotisse. Reklaami sisaldav teabematerjal võib 
tervishoiutöötajaid samuti mõjutada. Ei ole mingit objektiivset põhjust, miks ettevõtete poolt 
tervishoiutöötajatele edastatava teabe suhtes ei peaks kohaldatama kõnealuse jaotise sätted.



AM\817858ET.doc 67/175 PE441.215v02-00

ET

Muudatusettepanek 125
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügiloa omaniku poolt 
tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal, mis on ette nähtud 
patsientidele jagamiseks.

b) müügiloa omaniku poolt 
tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanike poolt tervishoiutöötajate kaudu patsientidele jagatava teabe väljajätmine 
pole vastuvõetav. Kõnealusest jaotisest võib seetõttu välja jätta üksnes teabematerjali, mida 
edastatakse üksnes tervishoiutöötajatele.

Muudatusettepanek 126
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) faktilised andmed (sealhulgas 
avaldused ja väited, näiteks 
meediaorganisatsioonidele kas vastusena 
otsesele küsimusele või teabe levitamisena 
konverentside või kirjalike väljaannete 
kaudu, ning avaldused või aruanded 
sidusrühmadele ja/või reguleerivatele 
asutustele) ja võrdlusmaterjalid, mis on 
seotud ravimiga, näiteks pakendi 
muutuste, ravimi üldiste 
ettevaatusabinõude hulka kuuluvate 
kõrvaltoime hoiatuste, kaubakataloogide 
ja hinnakirjade ning hüvitusega, 
tingimusel et need ei ole mõeldud 
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konkreetsete ravimite reklaamimiseks;

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek on kooskõlas artikli 86 lõike 2 muudatusettepanekuga ning 
selle eesmärk on selgitada direktiivi reguleerimisala. Müügiloa omanikel peaks olema 
võimalik esitada teatavat teavet. Väärtpaberiturueeskirjad nõuavad, et ettevõtjad tagaksid 
investorite täieliku teadlikkuse olulistest arengutest ning töötajad tuleb hoida kursis ettevõtte 
arengutega. See tuleks sätestada, et sellist teavet oleks võimalik asjakohaselt esitada.

Muudatusettepanek 127
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) tervishoiutöötajatele edastatav 
teabematerjal, mis on mõeldud 
kasutamiseks nende endi poolt.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et tervishoiutöötajatele nende endi poolt kasutamiseks edastatav teave ei 
kuuluks direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 128
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100a a
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Riiklikud asutused koostöös tööstuse, 
tervishoiutöötajate ja patsientide 
ühendustega korraldavad 
teabekampaaniaid, mille eesmärk on 
parandada üldsuse või üksikisikute 
tervisealast teadlikkust või edendada 
tervislikku eluviisi. Sellised 
teabekampaaniad võivad hõlmata muu 
hulgas probleeme, näiteks võltsitud 
ravimitega seotud ohud, ravimite mõistlik 
kasutamine, patsientide õigused 
kliinilistes uuringutes osalemisel ja hea 
valitsemistava (läbipaistvus, võimalikud 
huvide konfliktid). Need kampaaniad e
tohi sisaldada ühtegi toodet reklaamivat 
väidet.

Or. en

Selgitus

Inimtervise parema kaitsmise huvides võivad tervisealast teadlikkust tõstvad 
teabekampaaniad olla patsientidele väga kasulikud ja pakkuda eeliseid. Selleks et parandada 
selliste teabekampaaniate kvaliteeti ning tagada nende tõhus jõudmine patsientideni, peaksid 
riiklikud asutused võtma arvesse ravimitööstuse, tervishoiutöötajate ja patsientide ühenduste 
teadmisi.

Muudatusettepanek 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta anda 
üldsusele või üksikisikutele ainult järgmist 
liiki teavet:
a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva 
asutuse koostatud hindamisaruande

Müügiloa omanik teeb seoses retsepti 
alusel väljastatavate ravimitega üldsusele 
või üksikisikutele teatavaks pädeva 
ametiasutuse poolt heaks kiidetud ravimi 
omaduste kokkuvõtte, markeeringu ja 
infolehe ning pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadava
versiooni. Pakendi infolehele tuleb lisada 
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üldsusele kättesaadav versioon; väli ravimi andmetega. Ravimi andmete 
väljal esitatav teave peab olema lihtsalt 
loetav, silmatorkav ja ülejäänud tekstist 
selgelt eristuv. Ravimi andmete väli peab 
sisaldama ravimit käsitlevate faktide 
lühikirjeldust, et patsient saaks aru ravimi 
kasust ja võimalikest ohtudest ning et 
ravimit oleks võimalik ohutult ja õigesti 
tarvitada. Teave peab sisaldama ka 
kliiniliste katsete lühikokkuvõtet. Enne 
teabe esitamist kiidavad ravimi andmete 
välja heaks pädevad asutused; enne 
heakskiitmist tuleb asjakohaselt ära 
kuulata patsientide ühendused, et tagada 
vormi sobivus patsientide jaoks.
Kõnealune teave tehakse kättesaadavaks 
elektroonilisel ja trükitud kujul ja 
puuetega inimestele kättesaadavas vormis.

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peab olema patsiendikeskne. Seega peavad müügiloa omanikud tegema 
teabe patsientidele ja üldsusele kättesaadavaks mitte müügi edendamiseks mõeldud ravimite 
kohta nõudmise põhimõtte alusel, mille kohaselt patsiendid ja üldsus omavad juurdepääsu 
teabele siis, kui nad seda vajavad (vastupidiselt pakkumise põhimõttele, mille puhul 
patsientidele ja üldsusele jagavad teavet müügiloa omanikud).

Muudatusettepanek 130
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta anda
üldsusele või üksikisikutele ainult järgmist
liiki teavet:

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta teha 
üldsusele või üksikisikutele 
kättesaadavaks ainult järgmised
dokumendid:

Or. en



AM\817858ET.doc 71/175 PE441.215v02-00

ET

Selgitus

Praegune sõnastus tekitab reklaamimise määratlemise ning levitatava teabe probleemi. Seega 
võiks eelistada sõna „dokumendid”.

Muudatusettepanek 131
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta anda
üldsusele või üksikisikutele ainult järgmist 
liiki teavet:

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta avaldada
üldsusele või üksikisikutele ainult järgmisi
dokumente:

Or. en

Selgitus

Kui pädevatele asutustele peaks olema teatava teabe edastamine olema kohustuslik, siis 
müügiloa omanikele peaks see olema vabatahtlik.

Muudatusettepanek 132
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta anda 
üldsusele või üksikisikutele ainult järgmist 
liiki teavet:

Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta avaldada
üldsusele või üksikisikutele oma veebilehel
ainult järgmist liiki teavet:

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva asutuse 
koostatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadav versioon;

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva asutuse 
koostatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadav versioon; Kõnealune teave 
tuleb esitada tähestikulises järjekorras või 
ravimiklassi järgi ja sellele ei tohi olla 
lisatud pilte või muud teavet. Teave peab 
sisaldama viidet samale teabele riikliku 
pädeva asutuse veebilehel ja Euroopa 
Ravimiameti veebilehel. Dokumendid 
tuleb teha kättesaadavaks PDF-
vormingus, mis tagab pädevate asutuste 
koostatud ametlikult heaks kiidetud teabe 
usaldusväärsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva asutuse 
koostatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadav versioon;

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva asutuse 
koostatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadav versioon;

Kõnealune teave tuleb esitada 
tähestikulises järjekorras või ravimiklassi 
järgi ja sellele ei tohi olla lisatud pilte või 
muud teavet, välja arvatud viide samale 
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teabele riikliku pädeva asutuse veebilehel 
ja Euroopa Ravimiameti veebilehel.
Teave tuleb teha kättesaadavaks PDF-
vormingus, mis tagab pädevate asutuste 
koostatud ametlikult heaks kiidetud teabe 
usaldusväärsuse.

Or. en

Selgitus

Ametlikult heaks kiidetud teave peab olema ühtviisi kättesaadav kõigis liikmesriikides. Et seda 
ei saaks kasutada reklaami otstarbel, tuleb kindlustada, et teave on esitatud erapooletul viisil.
Teave peab olema identne ametlikult heaks kiidetud teabega ja inimesed peaksid olema kursis 
asjaoluga, et sama teave on kättesaadav ka pädevate asutuste veebilehtedel, kus on olemas 
teave kõigi ravimite, mitte ainult ühe ravimiettevõtte toodete kohta.

Muudatusettepanek 135
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva asutuse 
koostatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadav versioon;

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja patsiendi infoleht ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadav versioon. Kõnealune 
teave tuleb kõigis liikmesriikides edastada 
ühtviisi elektroonilisel ja trükitud kujul ja 
puuetega inimestele kättesaadavas vormis.
Patsiente esindavad ühendused peavad 
tegelema ka selle teabe edasiarendamise 
ja patsientidele kättesaadavaks 
tegemisega;

Or. en

Selgitus

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 



PE441.215v02-00 74/175 AM\817858ET.doc

ET

has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Muudatusettepanek 136
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kokkuvõte, 
markeering ja infoleht ning pädeva asutuse 
koostatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadav versioon;

a) pädeva ametiasutuse poolt heaks 
kiidetud ravimi omaduste kõige hiljutisem 
kokkuvõte, markeering ja infoleht ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadav versioon;

Or. en

Selgitus

Peaks olema selgelt öeldud, et kättesaadav peab olema kõige värskem teave.

Muudatusettepanek 137
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 

välja jäetud



AM\817858ET.doc 75/175 PE441.215v02-00

ET

versioon;

Or. en

Selgitus

Patsiendi infolehe ümbersõnastamine kahandab selle kaalu, selle asemel tuleks ametliku 
infolehe loetavust parandada.

Muudatusettepanek 138
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 
versioon;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

On vaja vältida ravimi omaduste kokkuvõtte või infolehe osalist esitamist. Lisaks võib 
erinevate versioonide esitamine patsientides segadust tekitada.

Muudatusettepanek 139
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 

välja jäetud
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pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 
versioon;

Or. en

Selgitus

Vabas vormis teavet ei ole vaja.

Muudatusettepanek 140
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 
versioon;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 141
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 

välja jäetud
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versioon;

Or. en

Selgitus

Teaduslik teave kuulub üldsusele ja peab olema kättesaadav sõltumatute uuringute 
korraldajatele, kes tahavad seda analüüsida, et avastada võimalikult vara ohutusega seotud 
riskid. Ravimitööstuses ei tohiks olla lubatud kasutada dokumentides ainult osa ravimi 
omaduste kokkuvõtte elementidest ja koostada vabas vormis infolehti. Võib osutuda segadust 
tekitavaks kasutada kahte tüüpi infolehti: esiteks ametlikult kinnitatud ja teiseks tootja 
koostatud infolehte, sest see tähendaks reklaamiinfo levitamist retseptiravimite kohta ja oleks 
tervishoiuasutustele liigseks halduskoormuseks.

Muudatusettepanek 142
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 
versioon;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nii riiklikud kui ka Euroopa ametiasutused (Euroopa Ravimiameti konsultatsioon pakendi 
infolehe vormi osas) kui ka komisjon (ravimiohutuse järelevalve alane ettepanek) teevad suuri 
jõupingutusi, et parandada pakendi infolehtede kvaliteeti. Ka ravimiettevõtted investeerivad 
kasutajasõbralikumatesse pakendi infolehtedesse, viies läbi uuringuid kasutajatega.
Ametlikult heaks kiidetud teavet tuleks täiustada ja muuta see kergemini kättesaadavaks, kuid 
puudub vajadus kulutada täiendavaid vahendeid, et toota ja jälgida vabas vormis infolehti.
Ametlikult heaks kiidetud vabas vormis infoleht ajaks tarbijad segadusse.
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Muudatusettepanek 143
Theodoros Skylakakis

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 
esitab neid andmeid erineval viisil;

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 
esitab neid andmeid erineval viisil, mis on 
üldsusele ja üksikisikutele arusaadav, 
ilma et kahjustaks teabe kvaliteeti ja 
usaldusväärsust. Teabe mõnel muul viisil 
esitamine peab olema selgesti 
põhjendatud;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleb, et teave peab olema tavainimesele arusaadavas keeles, samas ei tohi 
kannatada teabe kvaliteet. Lisaks tuleb arvesse võtta, et see teave on juba olemas ja seda 
esitatakse teatud viisil ning peab olema mõjuv põhjus seda teisel viisil esitada, et vältida 
inimeste segadusse ajamist.

Muudatusettepanek 144
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 
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esitab neid andmeid erineval viisil; esitab neid andmeid patsiendisõbralikul 
viisil, ilma et vähendaks kättesaadavaks 
tehtud teabe kõikehõlmavat ja erapooletut 
iseloomu;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Or. en

Selgitus

Pakendi infolehe kvaliteedi parandamine on äärmiselt tähtis, et patsientidel ja üldsusel oleks 
võimalik ravimite kohta teavet saada. Kui aga müügiloa omanikel lubada põhiteavet esitada 
mingil muul viisil, võib see patsientide ja üldsuse seas põhjustada segadust ning võimaldada 
müügiloa omanikel anda erapoolikut teavet (nt teabe väljajätmine, ravimi kasulike omaduste 
rõhutamine ja kahjulike omaduste vähendamine). Seetõttu on oluline rõhutada, et teavet tuleb 
esitada patsiendisõbralikumal viisil, kuni see ei ohusta teabe kvaliteeti.

Muudatusettepanek 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 
esitab neid andmeid erineval viisil;

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 
esitab neid andmeid viisil, mis on 
üldsusele või üksikisikutele arusaadav, 
ilma et kahjustaks teabe kvaliteeti ja 
usaldusväärsust;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et teabe esitamine mõnel teisel viisil peab olema selle huvides, et 
patsientidel oleks teavet lihtsam mõista ja see oleks esitatud patsiendisõbralikumalt.
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Muudatusettepanek 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist, kuid 
esitab neid andmeid erineval viisil;

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadavast versioonist;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Or. en

Selgitus

Ravimitööstusel ei tohiks lubada toota vabas vormis infolehti, mis avaks tee valikulisele 
teabele ja viiks olukorrani, kus kasutusel on kahte tüüpi infolehed: ametlikult heaks kiidetud 
ja vabas vormis infolehed.
Selle asemel tuleks parandada ametlikku, heaks kiidetud infolehte ja muuta see patsientidele 
paremini kättesaadavaks.
Eelkõige tuleks läbi vaadata direktiivi artikkel 59, milles täpsustatakse infolehe sisu, et tõsta 

pakendi märgistuse ja infolehe kvaliteeti ning suurendada selgust.

Muudatusettepanek 147
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) infoleht;

Or. en
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Selgitus

Ravimitööstuses ei peaks olema lubatud kasutada dokumentides ainult osa ravimi omaduste 
kokkuvõtte elementidest nii, et sisu ei pruugi olla võimalik õigesti mõista, ning koostada vabas 
vormis infolehti. Kaht eri tüüpi infolehtede – ametlikult heaks kiidetud ja tootja koostatud 
versiooni – kasutamine võib osutuda ka segadust tekitavaks. See võib viia ravimite kohta 
reklaamiinfo avaldamiseni ja oleks halduskoormus tervishoiuasutustele.

Muudatusettepanek 148
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks pakendi muutuste 
või kõrvaltoime hoiatustega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige ei ole vajalik, sest kehtiva direktiivi 2001/83/EÜ artikkel 86 juba lubab faktilisi 
andmeid, „tingimusel et need ei sisalda andmeid ravimite kohta” (muudatusettepanekuga 11 
soovitakse lisada „ravimi keskkonnaohtlikkust käsitlevat teavet”). Oluline on jätta sisse fraas 
„tingimusel et need ei sisalda andmeid ravimite kohta”, et säiliks keeld reklaamida ravimeid 
otse tarbijatele.

Muudatusettepanek 149
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks pakendi muutuste 

välja jäetud



PE441.215v02-00 82/175 AM\817858ET.doc

ET

või kõrvaltoime hoiatustega;

Or. en

Selgitus

Arvestades olemasolevate artikli 86 lõike 2 sätetega, on see osaliselt liigne.
Muudatusettepaneku esitaja soovitab lisada artikli 86 lõikesse 2 teavet keskkonnamõju kohta, 
mis muudaks selle sätte täiesti ülearuseks.

Muudatusettepanek 150
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
hinnad, faktilised andmed ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega;

c) teave kasutamata ravimite kohta või 
ravimitest tekkivate jäätmete 
kõrvaldamisega seotud teave, samuti 
viited olemasolevatele 
kogumissüsteemidele;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „hinnad,” puudub.)

Or. en

Selgitus

Vajalik on täpsustada, mida tähendab teave ravimite keskkonnamõju kohta. Lõike teine osa 
tuleks välja jätta, kuna see ei ole vastavuses olemasoleva õigusakti artikliga 86, mis juba 
lubab järgmist: „faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks pakendi 
muutuste, ravimi üldiste ettevaatusabinõude hulka kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide ja hinnakirjadega, tingimusel et need ei sisalda andmeid ravimite kohta”, 
mida ei hõlma VIII jaotis.

Muudatusettepanek 151
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
hinnad, faktilised andmed ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega;

c) teave kasutamata ravimite kohta või 
ravimitest tekkivate jäätmete 
kõrvaldamisega seotud teave, samuti 
viited olemasolevatele 
kogumissüsteemidele, tingimusel et ei 
mainita ühtegi toodet;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „hinnad,” puudub.)

Or. en

Selgitus

Vajalik on täpsustada, mida tähendab teave ravimite keskkonnamõju kohta, ja tagada, et ei 
mainita ühtegi toodet. Lõike teine osa tuleks välja jätta. Sellisel kujul nagu on viidatud 
kavandatavas artikli 100b punktis c, võib see viia selliste väideteni nagu „praeguseks on 
retseptiravim XH 20% soodsam kui varem” või „ravimi LK uues pakendis on 30 tabletti 
rohkem kui varem”. Seda tuleks vältida, sest kahtlemata on tegu reklaamiga.

Muudatusettepanek 152
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
hinnad, faktilised andmed ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega;

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
kättesaadavuse ning hindade kohta ja
faktilised andmed tingimusel, et need ei 
sisalda võrdlust varasema olukorra või 
teise sama liiki ravimiga, ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste, hüvitamise või 
kõrvaltoime hoiatustega;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes muudetav tekst „hinnad,” puudub.)

Or. en

Selgitus

Vajalikud on mõningased täpsustused seoses teabega hindade ning hüvitamise kohta, nii et 
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müügiloa omanikud ei teeks võrdlusi varasema olukorraga ega teiste sarnaste toodetega, 
mõjutades nii patsientide valikut. See on vajalik selleks, et teave oleks objektiivne ja faktidel 
põhinev ning ei õhutaks ostma. Kasulik oleks lisada nimekirja ka hüvitamise määr kui näide 
faktilisest teabest, mis selle klausliga lubatud peaks olema.

Muudatusettepanek 153
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
hinnad, faktilised andmed ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega;

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „hinnad,” puudub.)

Or. en

Muudatusettepanek 154
Thomas Ulmer

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, mis 
on seotud näiteks pakendi muutuste või 
kõrvaltoime hoiatustega;

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
hinnad, faktilised andmed ja 
võrdlusmaterjalid, mis on seotud näiteks 
pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega ja koostoimed teiste 
ravimitega;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes tekst „hinnad,” puudub.)

Or. en
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Selgitus

Hoiatused võimaliku koostoime kohta teiste ravimitega on sama tähtsad kui kõrvaltoime 
hoiatused.

Muudatusettepanek 155
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) perioodiliselt ajakohastatud 
ohutusalased aruanded;

Or. en

Selgitus

Teaduslik teave kuulub üldsusele ja peab olema kättesaadav sõltumatute uuringute 
korraldajatele, kes tahavad seda analüüsida, et avastada võimalikult vara ohutusega seotud 
riskid. Ravimitööstuses ei tohiks olla lubatud kasutada dokumentides ainult osa ravimi 
omaduste kokkuvõtte elementidest ja koostada vabas vormis infolehti. Võib osutuda segadust 
tekitavaks kasutada kahte tüüpi infolehti: esiteks ametlikult kinnitatud ja teiseks tootja 
koostatud infolehte, sest see tähendaks reklaamiinfo levitamist retseptiravimite kohta ja oleks 
tervishoiuasutustele liigseks halduskoormuseks.

Muudatusettepanek 156
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikul ei tohiks olla õigust anda teavet ravisse mitte sekkuvate teadusuuringute 
kohta, sest need on tihti müügisuunitlusega ja reguleerimata.

Muudatusettepanek 157
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni kohaselt on ravisse mitte sekkuvad teadusuuringud „sageli müügisuunitlusega ja 
tihti halva kvaliteediga”. Pealegi on uuringuid käsitlev oluline teave kirjas ka patsiendi 
infolehel ja ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on osa ravimi registreerimiseks vajalikest 
andmetest. Ei ole vajadust lubada ravimitööstusel valida ainult osa teabest ja esitada seda 
eraldi teistest teabe elementidest, mis on teabe õigesti mõistmise jaoks kõik vajalikud. Ühe 
konkreetse ravimi esitlemist tuleb käsitleda kui reklaami.

Muudatusettepanek 158
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte välja jäetud



AM\817858ET.doc 87/175 PE441.215v02-00

ET

sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni kohaselt (vt ravimiohutuse alane avalik konsultatsioon, punkt 3.2.5) on 
ravisse mitte sekkuvad teadusuuringud „sageli müügisuunitlusega ja tihti halva 
kvaliteediga”. Seetõttu ei tohiks üldsusele edastada neil uuringutel põhinevat teavet. Ühe 
konkreetse ravimi esitlemist eesmärgiga mingit haigust ennetada või ravida tuleb käsitleda 
kui reklaami.

Muudatusettepanek 159
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõik puudutab teavet, mida pädevad asutused ei ole heaks kiitnud ja mis võib osutuda nn 
pealesunnitud informatsiooniks ja suunata ettenähtust erinevale kasutamisele. Komisjoni 
märkis, et ravisse mitte sekkuvad teadusuuringud on sageli müügisuunitlusega ja tihti halva 
kvaliteediga. Kogu asjakohane teave teadusuuringute kohta on toodud patsiendi infolehel ja 
ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on osa ravimi registreerimiseks vajalikust teabest, ning 
puudub vajadus lubada ravimitööstusel kasutada osa ravimi omaduste kokkuvõtte 
elementidest kontekstiväliselt, kuna see võiks viia reklaamiinfo avaliku levitamiseni.
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Muudatusettepanek 160
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatav muudatusettepanek puudutab teavet, mida ei ole heaks kiitnud pädevad asutused 
ravimite registreerimise käigus ja mis kujutab endast tegelikult nn pealesunnitud teavet.
Uuringuid käsitlev mis tahes oluline teave on kirjas ka patsiendi infolehel ja ravimi omaduste 
kokkuvõttes, mis on osa ravimi registreerimiseks vajalikest andmetest.

Muudatusettepanek 161
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

d) muu ravimeid käsitlev käesolevas 
jaotises toodud teave, mis vastab artiklis 
100d esitatud kriteeriumidele ja mille 
eesmärk ei ole reklaamida konkreetset 
toodet.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus esitatud teksti on raske mõista ja praktikas rakendada. Selle rakendamine võiks 
eri liikmesriikides kujuneda erinevaks. Näiteks võiks see ohustada kliiniliste uuringute 
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andmebaasis oleva kliinilisi uuringuid käsitleva teabe edastamist, millel oleks kindlasti mõju 
rahvatervisele ja mis ei saa olla mitte kellegi huvides.

Muudatusettepanek 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100 b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo.

d) teave ennetus- ja ravimeetmete kohta.
Kooskõlas määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 20b lõikega 1 kontrollib kõnealust 
teavet enne selle edastamist agentuur;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) muu retseptiravimeid puudutav siin 
jaotises toodud teave, nagu näiteks 
farmatseutiliste ja prekliiniliste katsete 
ning kliiniliste uuringute tulemused, mis 
mahub artiklis 100d toodud 
kriteeriumitesse ega oma eesmärki 
reklaamida konkreetset toodet.

Or. en

Selgitus

Patsientidel peab olema võimalus saada teavet farmatseutiliste ja prekliiniliste katsete ja 
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kliiniliste uuringute tulemuste kohta. Arvestades aga, et sellised katsed ja uuringud on tundlik 
äriteave, ei saa ravimifirmasid kohustada selliste katsete ja uuringute materjale 
avalikustama, kuid soovi korral peab neil selliste materjalide avaldamine olema lubatud.

Muudatusettepanek 164
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) prekliiniline ja kliiniline teave toote 
kohta.

Or. en

Selgitus

Teadusteave kuulub üldsusele ja peab olema kättesaadav sõltumatutele uuringute 
korraldajatele, kes tahavad seda analüüsida, et avastada võimalikult vara riskid ohutusele. Ei 
ole kasulik, et ravimitööstus koostab dokumente ainult osa patsiendi infolehe elemente 
kasutades ja et infolehti koostatakse vabas vormis. Pigem võib olla segadusttekitav kaht tüüpi 
infolehtede kasutamine: esiteks ametlikult kinnitatud ja teiseks tootja kirjutatud infoleht, sest 
see tähendaks reklaamiinfo levitamist retseptiravimite kohta ja oleks liigseks 
halduskoormuseks tervishoiuasutustele.

Muudatusettepanek 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni või raadio vahendusel. Teavet 
on lubatud esitada ainult järgmiste kanalite 

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate pädevate ametite poolt 
lubatud ravimite kohta televisiooni või 
raadio või ajalehtede, ajakirjade ja teiste 
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kaudu: samalaadsete väljaannete vahendusel.
Müügiloa omanik võib artiklis 100b 
lubatud teavet edastada internetis. Seda
teavet ei ole lubatud üldsusele või 
üksikisikutele esitada aktiivselt või ilma, et 
nad seda oleks küsinud, ja seda tohib teha 
ainult järgmiste kanalite kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 166
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni või raadio vahendusel. Teavet 
on lubatud esitada ainult järgmiste kanalite 
kaudu:

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teadaandeid
retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta televisiooni, 
internetitelevisiooni, videoedastuse või 
raadio või ajalehtede, ajakirjade ja teiste 
samalaadsete väljaannete vahendusel.
Teavet on lubatud esitada ainult müügiloa 
omaniku veebilehe kaudu, et vältida 
üldsusele ja üksikisikutele suunatud 
omaalgatusliku teabematerjali jagamist.

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud üldsusele 
ja üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;
c) kirjalikud vastused üksikisikute 
esitatud teabepäringutele.

Or. en

Selgitus

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
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preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH.
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Muudatusettepanek 167
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni või raadio vahendusel. Teavet 
on lubatud esitada ainult järgmiste 
kanalite kaudu:

Ainult müügiloa omanikul on lubatud 
edastada üldsusele või üksikisikutele 
dokumente retsepti alusel väljastatavate 
lubatud ravimite kohta oma veebilehe 
vahendusel.

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;
b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;
c) kirjalikud vastused üksikisikute 
esitatud teabepäringutele.

Or. en
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Selgitus

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Muudatusettepanek 168
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni või raadio vahendusel. Teavet 
on lubatud esitada ainult järgmiste kanalite 
kaudu:

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni, interneti või raadio või 
ajalehtede, ajakirjade ja teiste 
samalaadsete väljaannete vahendusel.
Teavet on lubatud esitada ainult järgmiste 
kanalite kaudu:

Or. en

Selgitus

Kuna internet on üldsusega suhtlemisel populaarne teabekanal, siis peaksid nimekirjas olema 
ka veebilehed.

Muudatusettepanek 169
Thomas Ulmer

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni või raadio vahendusel. Teavet 
on lubatud esitada ainult järgmiste kanalite 
kaudu:

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teadaandeid
retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta televisiooni, 
internetitelevisiooni, videoedastuse või 
raadio või ajalehtede, ajakirjade ja teiste 
samalaadsete väljaannete vahendusel.
Teavet on lubatud esitada ainult järgmiste 
kanalite kaudu:

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikel peaks olema lubatud avalikkusele ravimite kohta teavet edastada selleks 
ette nähtud teabekanalite kaudu, mille hulgas oleks ka müügiloa omaniku veebileht, mis 
tagaks, et ravimite kohta teavet otsivad inimesed teaks, kust seda leida ning saaksid kindlad 
olla, et teabe allikas on müügiloa omanik. Teabe avaldamisel teles, internetitelevisioonis, 
raadios või tervisealastes väljaannetes ei ole võimalik patsiente omaalgatuslikult edastatud 
teabe eest kaitsta ning seepärast ei saa sellist teavitamist lubada. Teabe edastamine 
veebilehtedel video kaudu loob soodsad tingimused varjatud reklaamile ja seda ei tohiks 
lubada.

Muudatusettepanek 170
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud 
edastada üldsusele või üksikisikutele teavet 
retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta televisiooni või raadio 
vahendusel. Teavet on lubatud esitada 
ainult järgmiste kanalite kaudu:

Müügiloa omanikul ei ole lubatud 
edastada üldsusele või üksikisikutele teavet 
retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta televisiooni, raadio või 
trükimeedia kaudu. Teavet on lubatud 
esitada ainult järgmiste kanalite kaudu:

Or. en
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Selgitus

Patsientidele jaotamiseks mõeldud trükitud materjalid ei ole sobilik viis teabe edastamiseks 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta. See kujutaks endast nn pealesunnitud teavet, 
kuid see direktiiv peaks puudutama seda teavet, mida patsiendid ise aktiivselt otsivad. Seega 
tuleks trükimeedias teabe levitamise variant välja jätta.

Muudatusettepanek 171
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tervisealastes trükistes jagatav teave on omaalgatuslikku liiki suhtlus. Seetõttu ei ole tegu 
teabe edastamiseks sobiva kanaliga.

Muudatusettepanek 172
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Volinik Verheugen on öelnud, et mis tahes väljaanne, kus on terviserubriik, võib olla 
„tervisealane trükis”. Terviserubriigid on peaaegu kõigis trükiväljaannetes, alates kollasest 
pressist, lõpetades kvaliteetpressiga. See avaks ukse reklaamimisele trükimeedias. See klausel 
on kõige selgem tõend, et see ettepanek ei ole sobiv. Kuigi trükimeedia saaks uuest kliendist 
märkimisväärset kasu, ei ole see rahvatervise huvides.

Muudatusettepanek 173
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tervisealastes trükistes jagatav teave on omaalgatuslikku liiki suhtlus ja seetõttu ei ole tegu 
teabe edastamiseks sobiva kanaliga.

Muudatusettepanek 174
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikel peaks olema lubatud avalikkusele retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta teavet edastada ainult selleks ette nähtud suhtluskanalite kaudu, mis tagaks, et ravimi 
kohta konkreetset teavet otsivad inimesed teaks, kust seda leida ning saaksid kindlad olla, et 
teabe allikas on müügiloa omanik. Teabe avaldamisel näiteks tervisealastes trükistes ei ole 
võimalik patsiente omaalgatusliku teabe eest kaitsta ning seepärast ei peaks sellist teavitamist 
lubama.

Muudatusettepanek 175
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud üldsusele 
ja üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

a) komisjoni poolt lubatud teavet 
puudutavate suuniste põhjal kindlaks
määratud brošüürid, lendlehed ja muud 
liiki trükitud teave, sealhulgas 
tervisealased trükised, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida mõeldakse „tervisealaste trükiste” all ja see võib viia erinevate tavadeni.
Sellegipoolest on ja jäävad trükitud materjalid oluliseks viisiks, kuidas vastata patsientide ja 
kodanike nõudlusele paremini ligipääsetava retsepti alusel väljastatavate ravimite alase 
informatsiooni järele (inimeste puhul, kellel puudub interneti kasutamise võimalus) eeldusel, 
et rahvas seda soovib. On tähtis välja tuua, et selliseid materjale ja muud liikmesriikide poolt 
kindlaks määratud materjali oleks lubatud edastada, samas välistades nn pealesunnitud 
ravimialase informatsiooni klassikalistes massimeedia kanalites.
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Muudatusettepanek 176
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud üldsusele 
ja üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
brošüürid, lendlehed, audiovisuaalne 
teave ja muud liiki trükitud teave, 
sealhulgas tervisealased trükised ja välja 
arvatud üldsusele ja üksikisikutele 
jagamiseks suunatud omaalgatuslik 
teabematerjal;

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida mõeldakse „tervisealaste trükiste” all ja see võib viia erinevate tavadeni.
Sellegipoolest on ja jäävad trükitud materjalid ja muud teabekandjad (näiteks ravimite ohutut 
ja tõhusat kasutamist edendavad CD-ROMid) oluliseks viisiks, kuidas vastata patsientide ja 
kodanike nõudlusele parema ravimitealase informatsiooni järele (inimeste puhul, kellel 
puudub interneti kasutamise võimalus). On tähtis välja tuua, et selliseid materjale ja muud 
liikmesriikide poolt kindlaks määratud materjali oleks lubatud edastada, samas välistades nn 
pealesunnitud informatsiooni klassikalistes massimeedia kanalites.

Muudatusettepanek 177
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud üldsusele 
ja üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

a) komisjoni poolt lubatud teavet 
puudutavate suuniste põhjal kindlaks
määratud brošüürid, lendlehed ja muud 
liiki trükitud teave, sealhulgas 
vastastikused eksperdihinnangud 
meditsiiniajakirjades, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
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suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

Selle direktiivi eesmärk on vähendada patsientide teabele ligipääsemise tingimuste 
ebavõrdsust Euroopas ja seetõttu on vajalik tervisealaste trükiste ühtne defineerimine.
Muudatusettepanek selgitaks, et tervisealased trükised ei hõlma massimeediat.

Muudatusettepanek 178
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud üldsusele 
ja üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

a) üleeuroopaliste lubatud teavet 
puudutavate suuniste põhjal kindlaks 
määratud tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriikidel on lubatud defineerida „tervisealaseid trükiseid”, siis ei ole võimalik 
leevendada olukorda, kus patsientide ja laiema üldsuse võimalused teabele juurdepääsuks ei 
ole ELis võrdsed (põhjendus 3), mis on selle direktiivi põhiline eesmärk. Üleeuroopalised 
lubatud teavet puudutavad suunised, nagu soovitab artikli 100g lõige 2, tagaksid kõigile ELi 
liikmesriikide patsientidele võrdse juurdepääsu teabele.

Muudatusettepanek 179
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) ravimite veebilehed ja muud 
ravimitealased elektroonilised 
andmebaasid, välja arvatud korraga 
paljudele isikutele selliste 
massiteabekanalite nagu e-posti ja 
telefoni tekstisõnumite kaudu jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsustada, et lubatud on kõrge kvaliteediga ja mitte müügieesmärgilise teabe 
edastamine selliste elektrooniliste andmebaaside kaudu, mis ei kuulu otseselt veebilehtede 
alla. Olemas on elektroonilised teabekanalid, mis ei ole veebilehed, kuid mille kaudu on 
võimalik teavet otsida (näiteks televisiooni või mobiiltelefonivõrgu kaudu kättesaadavad 
tekstileheküljed). Internet on muutumas aina dünaamilisemaks ja ulatub staatilistest 
veebilehtedest kaugemale. Direktiiv peab olema kohaldatav ka tulevikus.

Muudatusettepanek 180
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) ravimite veebilehed ja muud 
elektroonilised andmebaasid, välja arvatud 
korraga paljudele isikutele selliste 
massiteabekanalite nagu e-posti ja 
telefoni tekstisõnumite kaudu jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsustada, et lubatud on kõrge kvaliteediga ja mitte müügieesmärgilise teabe 
edastamine selliste elektrooniliste andmebaaside kaudu, mis ei kuulu otseselt veebilehtede 
alla. Direktiiv peab olema kohaldatav ka tulevikus, kuna internet on muutumas aina 
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dünaamilisemaks ja ulatub staatilistest veebilehtedest kaugemale. Lubatud on ainult sellise 
teabe jagamine, mida patsiendid saavad ise otsida, nn pealesunnitud ja omaalgatusliku teabe 
jagamine ei ole. Viitamine massikommunikatsiooni kanalitele aitab rõhutada ise otsitava ja 
pealesunnitud teabe vahet ja aitab rangemalt keelata omaalgatusliku teabe jagamist.

Muudatusettepanek 181
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) müügiloa omanikele kuuluvad ravimite 
veebilehed, välja arvatud üldsusele ja 
üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

Or. fr

Selgitus

Teavet ravimite kohta ei tohi edastada ükskõik missugusel veebilehel internetis. Müügiloa 
omanikud vastutavad internetis avaldatud teabe sisu eest.

Muudatusettepanek 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) müügiloa omanike hallatavad ravimite 
veebilehed, välja arvatud üldsusele ja 
üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en
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Selgitus

Täpsustada tuleks, et mittemüügieesmärgiline ravimitealane teave, mida annavad laiemale 
üldsusele müügiloa omanikud, tuleb avaldada müügiloa omanike veebilehel.

Muudatusettepanek 183
Thomas Ulmer

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) müügiloa omanike enda hallatavad 
ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et patsiendil on võimalik kohe aru saada, kes on veebilehe haldaja. Seda on 
võimalik tagada ainult nõudes, et veebilehe aadress (URL) sisaldaks müügiloa omaniku nime 
(lisaks selgesti sõnastatud andmetele ja muule sellisele). Vajalik on läbipaistvus: patsiendil 
peab olema võimalus teada, kes on talle jagatud teabe autor (kas ravimifirma, 
meditsiinitöötajad, haigekassa) ja tähtis on, et oleks võimalik kergesti eristada 
usaldusväärseid ja ebausaldusväärseid veebilehti.

Muudatusettepanek 184
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) müügiloa omanike hallatavad ravimite 
veebilehed, välja arvatud üldsusele ja 
üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;
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Or. en

Muudatusettepanek 185
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kirjalikud vastused üksikisikute esitatud 
teabepäringutele.

c) vastused üksikisikute esitatud 
teabepäringutele.

Or. en

Selgitus

Sageli on patsientidel vaja kiiresti ja selgelt täpsustada infolehel toodut või saada lisateavet.
Kui nõuda, et vastata oleks lubatud ainult kirjalikult, võib selline viivitus mõnel juhul 
kahjustada patsiendi tervist. Seega peaks olema üksikisikutel võimalik teavet küsida nii 
suuliselt kui kirjalikult.

Muudatusettepanek 186
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – lõige 1a ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui siseriiklikud pädevad asutused seda 
sobivaks peavad, on ravimeid ja muud 
tervisevaldkonda puudutavat teavet 
lubatud avaldada laiemale üldsusele, 
sõlmides vastavasisulisi lepinguid 
interneti teenusepakkujatega, kellel oleks 
lubatud edastada avalikkuse huvides 
olevat infot kooskõlas direktiivi 
2009/136/EÜ, universaalteenuse ning 
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste 
sidevõrkude ja teenuste puhul, artikli 21 
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lõikega 4.
Sellisel juhul oleks teave kättesaadav 
samade vahendite kaudu, mida ettevõtjad 
abonentidega suhtlemiseks tavaliselt 
kasutavad. Kuna direktiivi 2009/136/EÜ 
artikli 21 lõige 4 ei hõlma ravimitealast 
teavet, võivad interneti teenusepakkujad 
siseriiklikelt asutustelt tasu küsida.”

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2009/136/EÜ mainitud üldist huvi pakkuv teave puudutab elektroonilise 
kommunikatsiooni teenuseid. Kuid ka ravimeid ja üldisemaid tervisega seotud küsimusi 
puudutav teave on üldist huvi pakkuv. Kuna seda tüüpi teavet USD sätted ei hõlma, siis on 
tehtud ettepanek seda sama raamistikku kasutada alusena vabatahtlike lepingute sõlmimisel 
interneti teenusepakkujate ja siseriiklike asutuste vahel. Seda kanalit tuleks kasutada ainult 
sel juhul, kui siseriiklikud asutused seda vajalikuks peavad ja see annab võrreldes 
tavapäraste teabekanalitega lisaväärtust.

Muudatusettepanek 187
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omaniku poolt retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta 
üldsusele või üksikisikutele antava teabe 
sisu ja vorm peavad vastama järgmistele 
tingimustele:

välja jäetud

a) olema objektiivne ja erapooletu, st et 
ravimi kasulikkusele viidates tuleb 
teavitada ka ravimiga seotud ohtudest;
b) vastama patsientide üldistele 
vajadustele ja ootustele;
c) olema tõestatud, kontrollitav ja 
sisaldama viidet tõendavatele 
dokumentidele;
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d) olema ajakohastatud ning sisaldama 
avaldamise või viimase läbivaatamise 
kuupäeva;
e) olema usaldusväärne ja faktiliselt õige, 
teave ei tohi olla eksitav;
f) olema üldsusele ja üksikisikutele 
arusaadav;
g) osutama selgelt teabeallikatele ja 
autorile ning sisaldama viidet 
dokumentidele, millel teave põhineb;
h) ei tohi sisaldada vasturääkivusi pädeva 
ametiasutuse poolt heaks kiidetud ravimi 
omaduste kokkuvõtte, markeeringu ja 
pakendi infolehega;

Or. en

Selgitus

Siin toodud tingimused ei ole teostatavad ega võimalda anda patsiendile kasulikku teavet 
(ravimifoorumi diabeedialane andmeleht, mis saadeti konsultatsiooniks välja 2007. aasta 
mais, põhines nendel „kvaliteedikriteeriumidel”, kuid see leiti üksmeelselt olevat keskpärase 
kvaliteediga ja kasutu).

Muudatusettepanek 188
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omaniku poolt retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta 
üldsusele või üksikisikutele antava teabe 
sisu ja vorm peavad vastama järgmistele 
tingimustele:

välja jäetud

a) olema objektiivne ja erapooletu, st et 
ravimi kasulikkusele viidates tuleb 
teavitada ka ravimiga seotud ohtudest;
b) vastama patsientide üldistele 
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vajadustele ja ootustele;
c) olema tõestatud, kontrollitav ja 
sisaldama viidet tõendavatele 
dokumentidele;
d) olema ajakohastatud ning sisaldama 
avaldamise või viimase läbivaatamise 
kuupäeva;
e) olema usaldusväärne ja faktiliselt õige, 
teave ei tohi olla eksitav;
f) olema üldsusele ja üksikisikutele 
arusaadav;
g) osutama selgelt teabeallikatele ja 
autorile ning sisaldama viidet 
dokumentidele, millel teave põhineb;
h) ei tohi sisaldada vasturääkivusi pädeva 
ametiasutuse poolt heaks kiidetud ravimi 
omaduste kokkuvõtte, markeeringu ja 
pakendi infolehega;

Or. en

Selgitus

Seni, kuni teave kujutab endast ametlikke dokumente, ei ole kvaliteedikriteeriume vaja.

Muudatusettepanek 189
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastama patsientide üldistele
vajadustele ja ootustele;

b) olema patsiendile suunatud, et 
paremini vastata nende vajadustele;

Or. en

Selgitus

Ümbersõnastamine kajastaks paremini üht selle ettepaneku põhieesmärkidest – anda 
patsientidele teavet, mida nad saada soovivad ja vastata paremini nende individuaalsetele 
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vajadustele.

Muudatusettepanek 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühe aasta jooksul pärast selle 
direktiivi jõustumist peab komisjon pärast 
avalikke konsultatsioone patsientide ja 
tarbijate ühenduste ning arstide ja 
farmatseutide ühenduste, liikmesriikide ja 
teiste huvigruppidega esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hindamise 
aruande, mis käsitleb toodete omaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
arusaadavust ja täpsust ning nende 
väärtust laiema üldsuse ja 
tervishoiutöötajate jaoks. Pärast saadud 
andmete analüüsimist peab komisjon 
vajaduse korral tegema ettepanekuid 
suunisteks, kuidas parandada toote 
omaduste kokkuvõtete ja pakendi 
infolehtede kujundust ja sisu, et 
kindlustada, et need oleks väärtuslikuks 
teabeallikaks laiemale üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele.

Or. en

Selgitus

Prioriteet on parandada toote omaduste kokkuvõtete ja patsiendi infolehtede loetavust, 
selgust ja arusaadavust.
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Muudatusettepanek 191
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teave peab sisaldama: 2. Müügiloa omaniku poolt artikli 86 
lõikes 2 viidatud retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta 
üldsusele antud mis tahes faktilised 
teadaanded peavad sisaldama:

Or. en

Selgitus

Tähtis on ennetada seda, et faktilisi teadaandeid kasutataks meeldetuletava reklaamina või 
müügiloa omanik edendaks selle abil oma firmat ja selle kuvandit.

Muudatusettepanek 192
Thomas Ulmer

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teave peab sisaldama: 2. Müügiloa omaniku poolt artikli 86 
lõikes 2 viidatud retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta 
üldsusele antud faktilised teadaanded 
peavad sisaldama:

Or. en

Selgitus

Vajalik on täpsustada, et see artikkel viitab teabele, mida annab müügiloa omanik.
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Muudatusettepanek 193
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selgitust, et esitatud teabe eesmärk on 
informatiivne ning see ei asenda 
patsiendile vajadust pöörduda arsti 
vastuvõtule, ning et patsient peab selgituste 
saamiseks küsima nõu tervishoiutöötajalt;

b) selgitust, et esitatud teadaande eesmärk 
on informatiivne ning see ei asenda 
patsiendile vajadust pöörduda arsti 
vastuvõtule, ning et patsient peab selgituste 
saamiseks küsima nõu tervishoiutöötajalt;

Or. en

Selgitus

Tähtis on ennetada seda, et faktilisi teadaandeid kasutataks meeldetuletava reklaamina või 
müügiloa omanik edendaks selle abil oma firmat ja selle kuvandit.

Muudatusettepanek 194
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selgitust, et teabe esitaja on ravimi 
müügiloa omanik;

c) selgitust, mille alguses on öeldud, et 
teadaande esitaja või selle eest vastutav on 
ravimi müügiloa omanik;

Or. en

Selgitus

Tähtis on ennetada seda, et faktilisi teadaandeid kasutataks meeldetuletava reklaamina või 
müügiloa omanik edendaks selle abil oma firmat ja selle kuvandit.
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Muudatusettepanek 195
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selgitust, et teabe esitaja on ravimi 
müügiloa omanik;

c) selgitust, et teabe esitaja on [ravimi 
müügiloa omaniku nimi];

Or. en

Selgitus

Väljend „ravimi müügiloa omanik” ei ole kuigi levinud ja üldsusele mõistetav. Tarbijatel on 
õigus teada, mis on neile teavet andva ja selle eest vastutava firma nimi.

Muudatusettepanek 196
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selgitust, et teabe esitaja on ravimi 
müügiloa omanik;

c) selgitust, et teabe avaldaja või selle eest 
vastutav on ravimi müügiloa omanik, kelle 
nimi on ära toodud;

Or. en

Selgitus

Müügiloa omaniku asemel võib teavet avaldada ka kolmas osapool. Selgituse lugejad ei 
pruugi teada väljendi „müügiloa omanik” tähendust. Selgitus koos müügiloa omaniku nimega 
on selgem ja arusaadavam.
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Muudatusettepanek 197
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) müügiloa omaniku posti- või 
meiliaadressi, et üksikisikud saaksid 
edastada oma kommentaare;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 198
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) siseriiklike pädevate asutuste posti-
või meiliaadressi, et üksikisikud saaksid 
edastada oma kommentaare;

Or. en

Selgitus

Üldsusel peab olema teada, kuidas võtta asutustega ühendust, kui teave on eksitav või 
sobimatu.
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Muudatusettepanek 199
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) siseriiklike pädevate asutuste posti-
või meiliaadressi, et üksikisikud saaksid 
edastada oma kommentaare;

Or. en

Selgitus

Kui lugeja leiab, et teave on eksitav või sobimatu, peab tal olema teada, millisele aadressile 
saata kaebus. Kõrvaltoimeid kirjeldav selgitus on kooskõlas ravimiohutuse järelevalve alase 
direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 200
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) siseriiklike pädevate asutuste posti-
või meiliaadressi, et üksikisikud saaksid 
edastada oma kommentaare;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) selgitus, et üksikisikud on oodatud 
teatama ravimite kõigist oletatavatest 
kõrvalnähtudest oma arstile, 
farmatseudile, tervishoiutöötajale või 
siseriiklikule pädevale asutusele ning 
milles on toodud siseriikliku pädeva 
asutuse nimi, internetiaadress, 
postiaadress ja/või telefoninumber.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„d b) selgitus, et üksikisikud peaksid 
teatama ravimite kõigist oletatavatest 
kõrvalnähtudest oma arstile, 
farmatseudile, tervishoiutöötajale või
siseriiklikule pädevale asutusele.”

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas kompromissettepanekuga, mis puudutab ravimiohutuse järelevalve alast 
menetlust.

Muudatusettepanek 203
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) selgitus, et üksikisikud on oodatud 
teatama ravimite kõigist oletatavatest 
kõrvalnähtudest oma arstile, 
farmatseudile või siseriiklikule pädevale 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Kõrvalnähtusid kirjeldav selgitus on kooskõlas ravimiohutuse järelevalve alase direktiivi 
sätetega.

Muudatusettepanek 204
Gilles Pargneaux

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teave ei tohi sisaldada: 3. Need faktilised andmed ei tohi 
sisaldada:

Or. en

Selgitus

Patsientidel on võimalik informeeritud valikuid teha ainult usaldusväärse ja võrreldava teabe 
põhjal. On vajalik vältida seda, et faktiliste andmete esitamist kasutataks ettekäändena 
reklaami edastamiseks.

Muudatusettepanek 205
Carl Schlyter

Ettepanek vastu võtta määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ravimite võrdlust; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Paraku ei ole ravimeid veel omavahel võrreldud. Seetõttu ei ole sellele viitamine vajalik.

Muudatusettepanek 206
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ravimite võrdlus; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tähtis on vältida faktiliste informatiivsete teadaannete kasutamist reklaamide levitamise 
ettekäändel. Teabe ja reklaami vahelist erinevust tuleks veelgi rõhutada.

Muudatusettepanek 207
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d– lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ravimite võrdlus; välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ainult usaldusväärne võrdlev teave võimaldab patisentidel teadlikke valikuid teha. Tähtis on 
vältida faktiliste informatiivsete teadaannete kasutamist reklaamide levitamise ettekäändel.

Muudatusettepanek 208
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ravimite võrdlus; a) ravimite kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe 
võrdlus, kui neid levitavad ravimi 
müügiloa omanikud, välja arvatud juhul 
kui selline võrdlus:
sisaldub ametlikult heaks kiidetud 
dokumentides nagu ravimi omaduste 
kokkuvõte;
põhineb asjaomaste riiklike asutuste või 
Euroopa Ravimiameti avaldatud 
võrdlevatel teaduslikel uuringutel;
sisaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 13 
osutatud Euroopa riiklike 
hindamisaruannete kokkuvõttes, kus 
loetletakse muud kättesaadavad 
terapeutilised valikud ja teave selle kohta, 
kas uus ravim on terapeutilise väärtusega;

Or. en

Selgitus

Mõnede ravimite omaduste kokkuvõttes ja infolehtedel on võrdlus olemas. Olemasolevate 
võrdluste väljajätmine tähendaks tegelikult seda, et ravimi müügiloa omanike antav teave ei 
ole täielik. Samuti võib see tekitada eelarvamusi ravimi heakskiidu suhtes. Sõltumatute 
riiklike asutuste ja Euroopa Ravimiameti võrdlevaid teaduslikke uuringuid erinevate ravimite 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe suhtes ei tohiks takistada, sest need võivad olla väärtuslikuks 
tarbijainfo allikaks.
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Muudatusettepanek 209
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ravimi tarbimise ajendamine või 
edendamine;

Or. en

Selgitus

Tähtis on vältida faktiliste informatiivsete teadaannete kasutamist reklaamide levitamise 
ettekäändel. Teabe ja reklaami vahelist erinevust tuleks veelgi rõhutada.

Muudatusettepanek 210
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teave teiste ravimite kohta, mille 
müügiloa omanik ravimiettevõte ei ole.

Or. en

Selgitus

Pädevatelt asutustelt müügiloa saanud kolmandatest osapooltest ravimiettevõtete 
väärinformatsiooni kampaaniad tuleb igal juhul keelustada. Seda keeldu tuleks laiendada 
meditsiinitöötajatele levitatavale reklaamile ja teabele. Farmaatsiasektori uuringu esialgses 
aruandes on originaalravimite tootjate väärinformatsiooni kampaaniad geneeriliste ravimite 
kohta, näiteks üldsusele suunatud kampaaniad, tuvastatud ühe aeglustava strateegiana.
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Muudatusettepanek 211
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest esitab komisjon 
patsientide ja tarbijate organisatsioonide, 
arstide ja farmatseutide 
organisatsioonide, liikmesriikide ja 
muude huvitatud poolte avaliku arutelu 
tulemusena Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande, milles 
käsitletakse ravimi omaduste kokkuvõtete 
ja infolehtede loetavust ja täpsust ning 
nende väärtust üldsusele ja 
meditsiinitöötajatele. Eespool nimetatud 
andmete analüüsi tulemusena esitab 
komisjon vajadusel ettepanekuid 
suunisteks, millega edendada ravimi 
omaduste kokkuvõtete ja infolehtede 
kujundust ja sisu, et tagada nende 
väärtuslikkus üldsuse ja 
meditsiinitöötajate infoallikana.

Or. en

Selgitus

Esmatähtis on parendada ravimi omaduste ja infolehtede loetavust, selgust ja arusaadavust 
kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 212
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste kokkuvõte ja infoleht
avaldatud nende liikmesriikide ametlikus 
keeles, kus ravimite kasutamine on 
lubatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks nende 
turustatava asjakohase retsepti alusel 
väljastatava ravimi kohta pädevate 
asutuste heaks kiidetud viimane 
uuendatud versioon ravimi omaduste 
kokkuvõttest ja infolehest nende 
liikmesriikide ametlikus keeles, kus 
ravimite kasutamine on lubatud.

Or. en

Selgitus

Dokumendid retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta, mida ravimi müügiloa omanikud 
oma veebilehtede kaudu turustavad, peavad olema ajakohastatud.

Muudatusettepanek 213
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste kokkuvõte ja infoleht 
avaldatud nende liikmesriikide ametlikus 
keeles, kus ravimite kasutamine on 
lubatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste kokkuvõte ja infoleht 
tõetruult avaldatud nende liikmesriikide 
ametlikus keeles, kus ravimite kasutamine 
on lubatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste kokkuvõte ja infoleht
avaldatud nende liikmesriikide ametlikus 
keeles, kus ravimite kasutamine on 
lubatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste kättesaadavad 
dokumendid avaldatud usaldusväärselt 
nende liikmesriikide ametlikus keeles, kus 
ravimite kasutamine on lubatud.

Or. en

Selgitus

Kättesaadav teave tuleb esitada ilma muudatuste ja väljajätmisteta.

Muudatusettepanek 215
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – Lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste kokkuvõte ja infoleht 
avaldatud nende liikmesriikide ametlikus 
keeles, kus ravimite kasutamine on 
lubatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et ravimi 
müügiloa omaniku veebilehel oleks 
asjakohase retsepti alusel väljastatava 
ravimi omaduste usaldusväärne kokkuvõte
ja infoleht avaldatud nende liikmesriikide 
ametlikus keeles, kus ravimite kasutamine 
on lubatud.

Or. en

Selgitus

Heakskiidetud teave tuleb esitada ilma muudatuste ja väljajätmisteta.
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Muudatusettepanek 216
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
müügiloa omanike veebilehtedel, kus 
osutatakse asjakohase retsepti alusel 
väljastatavale ravimile, on nähtaval kohal 
link Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 57 lõike 
1 punktis l ja artikli 57 lõikes 2 osutatud 
ühenduse andmebaasi (edaspidi 
„EudraPharmi andmebaas”) veebilehele.

Or. en

Selgitus

Link EudraPharmi andmebaasile, mis on arendatud välja kõigi Euroopa Liidus ja Euroopa 
Majanduspiirkonnas lubatud inimtervishoius või veterinaarias kasutatavate ravimite 
infoallikana, tõstaks üldsuse teadlikkust sellise laialdase funktsionaalsuse ja 
otsinguvõimalustega ühenduse andmebaasi olemasolu kohta.

Muudatusettepanek 217
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
müügiloa omanike veebilehtedel, kus 
osutatakse asjakohase retsepti alusel 
väljastatavale ravimile, on link Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 57 lõike 1 punktis l ja 
artikli 57 lõikes 2 osutatud ühenduse 
andmebaasi veebilehele ja käesoleva 



PE441.215v02-00 122/175 AM\817858ET.doc

ET

direktiivi artiklis 106 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
artiklis 26 osutatud liikmesriigi või 
ühenduse ravimiohutust käsitlevale 
veebiportaalile.

Or. en

Selgitus

Link EudraPharmi andmebaasile tõstaks teadlikkust sellest kasulikust, laialdase 
funktsionaalsuse ja otsinguvõimalustega patsiendi infoallikast. Link liikmesriigi ja ühenduse 
ravimiohutust käsitlevatele veebiportaalidele võimaldab patsientidele juurdepääsu lisateabele 
ravimi ohutuse kohta.

Muudatusettepanek 218
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
müügiloa omanike veebilehtedel, kus 
osutatakse retsepti alusel väljastatavale 
ravimile, on link Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 57 lõike 1 punktis l ja artikli 57 
lõikes 2 osutatud ühenduse andmebaasi 
(edaspidi „EudraPharmi andmebaas”) 
veebilehele.

Or. en

Selgitus

Selline link EudraPharmi andmebaasile, mis on arendatud välja kõigi Euroopa Liidus ja 
Euroopa Majanduspiirkonnas lubatud inimtervishoius või veterinaarias kasutatavate ravimite 
infoallikana, aitab kaasa üldsuse teadlikkuse tõstmisele sellise laialdase funktsionaalsuse ja 
otsinguvõimalustega ühenduse andmebaasi olemasolu kohta.
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Muudatusettepanek 219
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa Ravimiamet esitab 
EudraPharmi andmebaasis ja 
liikmesriikide pädevad asutused esitavad 
oma veebilehtedel viimase uuendatud 
versiooni järgmisest:
heakskiidetud ravimi omaduste 
kokkuvõte;
heakskiidetud infoleht;
teisese ja esmase pakendi näidised ja 
nendes sisaldunud vahendite näidised;
avalikud hindamisaruanded ja olemasolu 
korral üldsusele arusaaval viisil 
kirjutatud kokkuvõte nendest.
Liikmesriigid sisestavad igale veebilehele, 
kus osutatakse asjakohase retsepti alusel 
väljastatavale ravimile, EudraPharmi 
andmebaasi veebilehe lingi.

Or. en

Selgitus

Ebavõrdsuse vältimiseks on oluline tagada avalik juurdepääs seadusega ettenähtud teabele 
(markeering, ravimi omaduste kokkuvõte, infolehed, pakendi näidised) nii siseriiklikul 
tasandil igas liikmesriigis kui ka ühenduse tasandil. Riikliku pädeva asutuse veebilehele 
EudraPharmi andmebaasi lingi sisestamine aitaks tõsta üldsuse teadlikkust selle laialdase 
funktsionaalsuse ja otsinguvõimalustega ühenduse andmebaasi olemasolu kohta.

Muudatusettepanek 220
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa Ravimiamet esitab 
EudraPharmi andmebaasis ja 
liikmesriikide pädevad asutused esitavad 
oma veebilehtedel viimase uuendatud 
versiooni järgmisest:
heakskiidetud ravimi omaduste 
kokkuvõte;
heakskiidetud infoleht;
teisese ja esmase pakendi näidised ja 
nendes sisaldunud vahendite näidised;
avalikud hindamisaruanded ja olemasolu 
korral avalikkusele arusaaval viisil 
kirjutatud kokkuvõte nendest.
Liikmesriigid sisestavad igale veebilehele, 
kus osutatakse retsepti alusel 
väljastatavale ravimile, EudraPharmi 
andmebaasi veebilehe lingi.

Or. en

Selgitus

Ebavõrdsuse vältimiseks on oluline tagada avalik juurdepääs seadusega ettenähtud teabele 
(markeering, ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi infolehed, pakendi näidised) nii 
siseriiklikul tasandil igas liikmesriigis kui ka ühenduse tasandil. Selline EudraPharmi 
andmebaasi link riikliku ravimiameti veebilehel aitaks tõsta üldsuse teadlikkust selle laialdase 
funktsionaalsuse ja otsinguvõimalustega ühenduse andmebaasi olemasolu kohta.

Muudatusettepanek 221
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid teevad riiklike pädevate 
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asutuste veebilehtedel kättesaadavaks 
ravimi omaduste kokkuvõtte, markeeringu 
ja infolehe, hindamisaruande üldsusele 
kättesaadava versiooni ja vajadusel selle 
kokkuvõtte.
Riiklike pädevate asutuste asjakohastel
veebilehtedel on EudraPharmi veebilehe 
link.

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste kohustused tuleb selgelt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 222
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid teevad riiklike pädevate 
asutuste veebilehtedel kättesaadavaks 
ravimi omaduste kokkuvõtte, markeeringu 
ja infolehe, hindamisaruande üldsusele 
kättesaadava versiooni ja vajadusel selle 
kokkuvõtte. Riiklike pädevate asutuste 
asjakohastel veebilehtedel on 
EudraPharmi veebilehe link.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad õigusaktid juba kohustab liikmesriike kõnealust teavet avalikustama, kuid 
oluline on seda kohustust täpsustada ja tagada, et tarbijatel on sellele teabele interneti kaudu 
juurdepääs.
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Muudatusettepanek 223
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 13 
osutatud Euroopa riiklike 
hindamisaruannete kokkuvõttes 
loetletakse muud kättesaadavad 
terapeutilised valikud ja teave selle kohta, 
kas uus ravim on terapeutilise väärtusega;

Or. en

Selgitus

Ainult usaldusväärne võrdlev teave võimaldab patisentidel teadlikke valikuid teha. Mõnes 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja infolehel on selline võrdlev teave juba olemas. See teave tuleb 
muuta üldiseks ja esitada süstemaatiliselt Euroopa riiklike hindamisaruannete kokkuvõtetega 
ühes jaotises. Näiteks tuleb jaotises „Miks see ravim on heaks kiidetud?” loetleda muud 
kättesaadavad terapeutilised valikud ja teave selle kohta, kas uus ravim on ilmse terapeutilise 
väärtusega (terapeutiline lisaväärtus tõhususe, ohutuse või käepärasuse kontekstis).

Muudatusettepanek 224
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 13 
osutatud Euroopa riiklike 
hindamisaruannete kokkuvõttes 
loetletakse muud kättesaadavad 
terapeutilised valikud ja teave selle kohta, 
kas uus ravim on ilmse terapeutilise 
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väärtusega;

Or. en

Selgitus

Ainult usaldusväärne võrdlev teave võimaldab patsientidel teadlikke valikuid teha. Mõnes 
ravimi omaduste kokkuvõttes ja infolehel on selline võrdlev teave juba olemas. See teave tuleb 
muuta üldiseks ja esitada süstemaatiliselt Euroopa riiklike hindamisaruannete kokkuvõtetega 
ühes jaotises. Näiteks tuleb jaotises „Miks see ravim on heaks kiidetud?” loetleda muud 
kättesaadavad terapeutilised valikud ja teave selle kohta, kas uus ravim on ilmse terapeutilise 
väärtusega (terapeutiline lisaväärtus tõhususe, ohutuse või käepärasuse kontekstis).

Muudatusettepanek 225
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 13 
osutatud Euroopa riiklike 
hindamisaruannete kokkuvõttes antakse 
hüperlingid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/20/EÜ artiklis 11 
sätestatud kliiniliste uuringute 
andmebaasi (edaspidi „EudraCT 
andmebaas”) vastavatele uuringutele.

Or. en

Selgitus

Selline link EudraCT andmebaasile muudab juurdepääsu uuringute teaduslikele tulemustele 
lihtsamaks. Uuringute teaduslikud tulemused on usaldusväärse teabe väljaarendamiseks ja 
mõistmiseks üliolulised.
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Muudatusettepanek 226
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – Lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 100e lisatakse järgmine lõige:
1 c. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 13 
osutatud Euroopa riiklike 
hindamisaruannete kokkuvõttes antakse 
hüperlingid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/20/EÜ artiklis 11 
sätestatud kliiniliste uuringute 
andmebaasi (edaspidi „EudraCT 
andmebaas”) vastavatele uuringutele.

Or. en

Selgitus

Selline link EudraCT andmebaasile muudab juurdepääsu uuringute teaduslikele tulemustele 
lihtsamaks. Uuringute teaduslikud tulemused on usaldusväärse teabe väljaarendamiseks ja 
mõistmiseks üliolulised.

Muudatusettepanek 227
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud 
saavad esitada retsepti alusel väljastatava 
ravimi müügiloa omanikule teabepäringu 
ühenduse mis tahes ametlikus keeles, kui 
see on ka ravimi kasutamist lubava 
liikmesriigi ametlik keel. Vastus peab 
olema teabepäringuga samas keeles.

2. Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud 
saavad esitada retsepti alusel väljastatava 
ravimi müügiloa omanikule teabepäringu 
ühenduse mis tahes ametlikus keeles, kui 
see on ka ravimi kasutamist lubava 
liikmesriigi ametlik keel. Vastus peab 
olema teabepäringuga samas keeles.
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Müügiloa omanik säilitab teabepäringu ja 
selle vastuse kümme aastat pärast 
teabepäringu esitamist ja teeb need 
nõudmisel pädevatele asutustele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikud peavad üldsuse tõstatatud küsimusi ja nende vastuseid kättesaadaval 
hoidma, et võimaldada pädevatele asutustele nõudmisel kontrollimisvõimalus.

Muudatusettepanek 228
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud 
saavad esitada retsepti alusel väljastatava 
ravimi müügiloa omanikule teabepäringu 
ühenduse mis tahes ametlikus keeles, kui 
see on ka ravimi kasutamist lubava 
liikmesriigi ametlik keel. Vastus peab 
olema teabepäringuga samas keeles.

2. Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud 
saavad esitada retsepti alusel väljastatava 
ravimi müügiloa omanikule teabepäringu 
ühenduse mis tahes ametlikus keeles, kui 
see on ka ravimi kasutamist lubava 
liikmesriigi ametlik keel. Vastus peab 
olema teabepäringuga samas keeles.
Vastuseid tuleb riiklike pädevate asutuste 
kontrollidele kättesaadaval hoida.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanik peab vastuseid kättesaadaval hoidma, et võimaldada riiklikel pädevatel 
asutustel neid hõlpsasti kontrollida.

Muudatusettepanek 229
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100f – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma müügiloa omanikku ülemääraselt 
koormamata tagavad liikmesriigid, et 
müügiloa omanik teeb käesoleva jaotise 
kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks 
puudega inimestele.

1. Liikmesriigid teevad käesoleva jaotise 
kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks 
puudega inimestele.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100f – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma müügiloa omanikku ülemääraselt 
koormamata tagavad liikmesriigid, et 
müügiloa omanik teeb käesoleva jaotise 
kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks 
puudega inimestele.

1. Liikmesriigid teevad käesoleva jaotise 
kohaselt esitatud teabe kättesaadavaks 
puudega inimestele.

Or. en

Selgitus

Puudega inimestele olulise tervishoiuteabe kättesaadavaks tegemine on liikmesriikide 
kohustus.

Muudatusettepanek 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad piisavad ja 
tõhusad järelevalvemeetodid, et vältida 
sellise teabe väärkasutamist, mida
müügiloa omanik edastab üldsusele ja 
üksikisikutele retsepti alusel väljastatavate 
lubatud ravimite kohta.

1. Liikmesriigid tagavad teabe 
väärkasutamisest hoidumise, 
kindlustades, et ainult müügiloa omanik 
varustab üldsust ja üksikisikuid teabega ja 
ainult sellise teabega, mille pädevad 
asutused on retsepti alusel väljastatavate 
lubatud ravimite kohta heaks kiitnud ja 
viisil, mis üldsusele ja üksikisikutele teabe 
edastamiseks on heaks kiidetud. Erandina 
võivad liikmesriigid jätkata enne 
31.12.2008 rakendatud 
kontrollmehhanismide kasutamist.
Komisjon kontrollib ja kinnitab need 
süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EC
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad piisavad ja tõhusad 
järelevalvemeetodid, et vältida sellise teabe
väärkasutamist, mida müügiloa omanik 
edastab üldsusele ja üksikisikutele retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite 
kohta.

1. Liikmesriigid loovad piisavad ja tõhusad 
järelevalvemeetodid, et vältida selliste 
teadaannete väärkasutamist, mida 
müügiloa omanik teeb kättesaadavaks 
üldsusele ja üksikisikutele retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta.

Or. en

Selgitus

Faktidest tuletatud otse tarbijale suunatud reklaami kontrollimiseks kavandatud meetmed 
Ameerika Ühendriikides ja otse retseptikirjutajale suunatud reklaami kontrollimiseks 
kavandatud meetmed Euroopas on ilmselgelt läbi kukkunud. Asjakohased reguleerivad 
asutused avastavad rikkumised liiga hilja, tihti siis, kui kahju on juba tehtud, ja karistuste 
kehtestamisel on raskusi. Isegi sellised „käitumisjuhendil” põhinevad meetmed nagu 
„isereguleerimine” ja „kaasreguleerimine” ei suuda järelevalve sõltumatust nõuetekohaselt 



PE441.215v02-00 132/175 AM\817858ET.doc

ET

tagada.

Muudatusettepanek 233
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad piisavad ja tõhusad 
järelevalvemeetodid, et vältida sellise teabe 
väärkasutamist, mida müügiloa omanik 
edastab üldsusele ja üksikisikutele retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite 
kohta.

1. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon 
loovad piisavad ja tõhusad 
järelevalvemeetodid, et vältida sellise teabe 
väärkasutamist, mida müügiloa omanik 
edastab üldsusele ja üksikisikutele retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite 
kohta.

Or. en

Selgitus

Arvestades raskusi, millega teatud liikmesriigid asjakohase järelevalve korra loomisel ja 
rakendamisel kokku puutuvad, on oluline, et Euroopa Komisjon võtab järelevalves tugevama 
abistava rolli.

Muudatusettepanek 234
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EC
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetodid toetuvad teabe
kontrollimisele enne selle avaldamist, välja 
arvatud järgmistel juhtudel:

Kõnealused meetodid toetuvad 
teadaannete kontrollimisele enne nende
avaldamist, välja arvatud järgmistel 
juhtudel:

Or. en
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Selgitus

Faktidest tuletatud otse tarbijale suunatud reklaami kontrollimiseks kavandatud meetmed 
Ameerika Ühendriikides ja otse retseptikirjutajale suunatud reklaami kontrollimiseks 
kavandatud meetmed Euroopas on ilmselgelt läbi kukkunud. Asjakohased reguleerivad 
asutused avastavad rikkumised liiga hilja, tihti siis, kui kahju on juba tehtud, ja karistuste 
kehtestamisel on raskusi. Isegi sellised „käitumisjuhendil” põhinevad meetmed nagu 
„isereguleerimine” ja „kaasreguleerimine” ei suuda järelevalve sõltumatust nõuetekohaselt 
tagada.

Muudatusettepanek 235
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- pädev ametiasutus on teabe sisu juba 
heaks kiitnud või

- pädev ametiasutus on dokumendid juba 
heaks kiitnud.

Or. en

Selgitus

Kättesaadava teabe kontrollimine ei ole vajalik, kui see puudutab pädevate asutuste poolt 
juba heaks kiidetud dokumente.

Muudatusettepanek 236
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel on tagatud muu mehhanismi 
kaudu.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eelnev müügiloa andmine on ainus vastuvõetav kontrolliviis.

Muudatusettepanek 237
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel on tagatud muu mehhanismi 
kaudu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meetmed, mis on mõeldud Ameerika Ühendriikides otsese tarbijatele reklaamimise ja 
Euroopas otsese saatjale reklaamimise hilisemaks kontrolliks, on selgelt läbi kukkunud.
Asjaomased „reguleerimisorganid” märkavad rikkumisi tavaliselt liiga hilja, tihti siis, kui 
kahju on juba tekitatud, ja neil on raskusi karistuste määramisega. Meetmed nagu 
„iseregulatsioon” ja „kaasregulatsioon”, mis isegi põhinevad „käitumisjuhendil”, ei suuda 
nõuetekohaselt kaitsta järelevalve sõltumatust.

Muudatusettepanek 238
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel on tagatud muu mehhanismi
kaudu.

- piisav, tööstusest sõltumatu ja tõhus 
kontroll samaväärsel tasemel on tagatud 
muu mehhanismi kaudu.

Or. en
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Selgitus

Kuna see on seotud retseptiravimitega ja seepärast äärmiselt tundliku informatsiooniga, tuleb 
tagada, et reguleerimisorganid on sõltumatud igasugustest müügiloa omaniku poolsetest 
mõjudest.

Muudatusettepanek 239
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetoditega võib olla lubatud ise- ja 
koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Paljude liikmesriikide seisukohaks on, et teabe vabatahtliku kontrolli süsteem iseregulatsiooni 
või kaasregulatsiooni organite poolt on liiga nõrk. Sellest hoolimata rakendavad mõned 
liikmesriigid iseregulatsiooni süsteeme. Iseregulatsiooni süsteemide efektiivsus ja 
rakendatavus sõltub tugevalt ühiskonna kultuurilisest ja kohtulikust kontseptsioonist ja 
seepärast ei peaks olema kõikide liikmesriikide jaoks reguleeritud.

Muudatusettepanek 240
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetoditega võib olla lubatud ise- ja välja jäetud
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koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

Or. en

Selgitus

Eelnev müügiloa andmine on ainus vastuvõetav kontrolliviis.

Muudatusettepanek 241
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
2001/838/EC
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetoditega võib olla lubatud ise- ja 
koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meetmed, mis on mõeldud Ameerika Ühendriikides otsese tarbijatele reklaamimise ja 
Euroopas otsese saatjale reklaamimise hilisemaks kontrolliks, on selgelt läbi kukkunud.
Asjaomased „reguleerimisorganid” märkavad rikkumisi tavaliselt liiga hilja, tihti siis, kui 
kahju on juba tekitatud, ja neil on raskusi karistuste määramisega. Meetmed nagu 
„iseregulatsioon” ja „kaasregulatsioon”, mis isegi põhinevad „käitumisjuhendil”, ei suuda 
nõuetekohaselt kaitsta järelevalve sõltumatust.
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Muudatusettepanek 242
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetoditega võib olla lubatud ise- ja
koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

Meetoditega võib olla lubatud 
koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

Or. en

Selgitus

Vajalik on sobiliku järelevalvesüsteemi olemasolu, et vältida teabe väärkasutamist.
Iseregulatsioon ei ole piisavalt sundiv tööriist selle eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 243
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetoditega võib olla lubatud ise- ja
koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

Meetoditega võib olla lubatud 
koosreguleerivatel organitel ravimiinfot 
vabatahtlikult kontrollida või selliste 
organite poole pöörduda, kui lisaks 
liikmesriikide kohtu- või 
haldusmenetlustele on võimalik küsimuse 
menetlemine sellistes organites.

Or. en



PE441.215v02-00 138/175 AM\817858ET.doc

ET

Selgitus

Iseregulatsioon ei ole sobilik tööriist tagamaks tarbijakaitse kõrgeimat taset.

Muudatusettepanek 244
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast liikmesriikidega konsulteerimist 
koostab komisjon käesoleva jaotise kohast 
teavet käsitlevad suunised, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
toimimisjuhendit teabe avaldamiseks 
üldsusele ja üksikisikutele retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta.
Komisjon peab kõnealused suunised 
koostama käesoleva direktiivi jõustumisel 
ja ajakohastama neid korrapäraselt, võttes 
arvesse omandatud kogemusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda lõiget on võimalik tõlgendada või ära kasutada õigusliku möödahiilimisvõimalusena.
Vähemalt on olemas risk, et artiklis 100b sätestatut rikutakse.

Muudatusettepanek 245
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Article 100g – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast liikmesriikidega konsulteerimist 
koostab komisjon käesoleva jaotise kohast

Pärast liikmesriikidega, patsientide ja 
tarbijate ühendustega, sotsiaalsete 
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teavet käsitlevad suunised, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
toimimisjuhendit teabe avaldamiseks 
üldsusele ja üksikisikutele retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta.
Komisjon peab kõnealused suunised 
koostama käesoleva direktiivi jõustumisel 
ja ajakohastama neid korrapäraselt, võttes 
arvesse omandatud kogemusi.

tervisekindlustusorganisatsioonidega ja 
tervishoiutöötajatega konsulteerimist 
koostab komisjon käesoleva jaotise 
kohaseid andmeid käsitlevad suunised
pakendi infolehtede väljaarendamiseks, 
kliiniliste uuringute tulemuste 
avaldamiseks, saatjatele suunatud 
reklaamitegevusteks, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
kohustuslikku toimimisjuhendit ja 
hoiatavaid sanktsioone neile, kes ei järgi 
toimimisjuhendit. Suunised peaksid 
sisaldama ka sätteid, mis tagavad, et 
üldsusel on võimalik esitada pädevatele 
asutustele kaebusi eksitava tegevuse kohta 
teabe avaldamisel. Komisjon peab 
kõnealused suunised koostama käesoleva 
direktiivi jõustumisel ja ajakohastama neid 
korrapäraselt, võttes arvesse omandatud 
kogemusi.

Or. en

Selgitus

Kuna teave on suunatud üldsusele, tuleb suuniste koostamise protsessi kaasata patsientide ja 
tarbijate ühendused. Tervishoiutöötajate seisukoht on samuti äärmiselt oluline, sest nad on ja 
peaksid jääma patsientidele retseptiravimite kohta antava teabe peamiseks allikaks.

Muudatusettepanek 246
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast liikmesriikidega konsulteerimist 
koostab komisjon käesoleva jaotise kohast 
teavet käsitlevad suunised, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
toimimisjuhendit teabe avaldamiseks 
üldsusele ja üksikisikutele retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta.

Pärast liikmesriikidega ja teiste 
sidusrühmadega konsulteerimist koostab 
komisjon käesoleva jaotise kohast teavet 
käsitlevad suunised, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
kohustuslikku toimimisjuhendit teabe 
avaldamiseks üldsusele ja üksikisikutele 
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Komisjon peab kõnealused suunised 
koostama käesoleva direktiivi jõustumisel 
ja ajakohastama neid korrapäraselt, võttes 
arvesse omandatud kogemusi.

retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta. Komisjon peab kõnealused 
suunised koostama käesoleva direktiivi 
jõustumisel ja ajakohastama neid 
korrapäraselt, võttes arvesse omandatud 
kogemusi.

Or. en

Selgitus

Muude sidusrühmadega, nagu patsientidega, tervishoiutöötajatega ja tööstusega, peaks 
olema konsulteeritud juhendi ja suuniste koostamisel. Tagamaks, et müügiloa omanikud 
järgivad komisjoni poolt toimimisjuhendis kehtestatud eeskirju, tuleks täpsustada, et viimane 
peaks olema kohustuslik, mitte vabatahtlik.

Muudatusettepanek 247
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik, kes kasutab geograafilist 
tippdomeeni, registreerib ravimiinfot 
sisaldavad veebilehed asjaomase riigi 
pädevas ametiasutuses enne teabe 
avaldamist üldsusele. Kui veebilehe puhul 
ei kasutata geograafilist tippdomeeni, võib 
müügiloa omanik valida ise liikmesriigi, 
kus ta veebilehe registreerib.

1. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik registreerib nende kontrolli all 
olevad veebilehed, mis on spetsiifiliselt 
suunatud ühe või enama liikmesriigi 
kodanikule ja mis sisaldavad teavet 
käesolevas jaotises kirjeldatud 
retseptiravimite kohta, enne teabe 
avaldamist üldsusele. Kui veebilehe puhul 
ei kasutata geograafilist tippdomeeni, võib 
müügiloa omanik valida ise liikmesriigi, 
kus ta veebilehe registreerib.

Or. en

Selgitus

Vajaliku selgitusena katab see direktiiv ainult veebilehti, mis on müügiloa omaniku kontrolli 
all ja suunatud ELi kodanikele. See ei kata veebilehti, mis on suunatud väljapoole ELi, või 
neid, mis on suunatud ülemaailmsele kuulajaskonnale, hoolimata sellest, kas teave genereeriti 
või server asus väljaspool ELi. Samuti ei kata see ettevõtete lehekülgi, mis sisaldavad 
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ettevõtte teavet, k.a toote müüginumbreid ja muud toodetega seotud ärilist teavet.

Muudatusettepanek 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik, kes kasutab geograafilist 
tippdomeeni, registreerib ravimiinfot 
sisaldavad veebilehed asjaomase riigi 
pädevas ametiasutuses enne teabe 
avaldamist üldsusele. Kui veebilehe puhul 
ei kasutata geograafilist tippdomeeni, võib 
müügiloa omanik valida ise liikmesriigi, 
kus ta veebilehe registreerib.

1. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik, kes kasutab geograafilist 
tippdomeeni, registreerib järelevalve 
asutuse poolt heaks kiidetud ravimiinfot 
sisaldavad veebilehed asjaomase riigi 
pädevas ametiasutuses enne teabe 
avaldamist üldsusele. Kui veebilehe puhul 
ei kasutata geograafilist tippdomeeni, võib 
müügiloa omanik valida ise liikmesriigi, 
kus ta veebilehe registreerib.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist võib 
müügiloa omanik avaldada sellel olevat 
ravimiinfot teistel veebilehtedel kogu 
ühenduse piires, eeldusel, et veebilehtede 
sisu on identne.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Võimaldamaks järelevalvet ja seoses vastutuse probleemidega, on tähtis, et teavet edastataks 
ainult registreeritud veebilehtedel. Ebarealistlik on eeldada efektiivset järelevalvet, kui teavet 
edastatakse muudel veebilehtedel kui neil, mis on registreeritud, ja veelgi enam, kui teave on 
tõlgitud mõnda teise keelde. Sel juhul ei saa pädevad asutused kunagi täide viia käesoleva 
sätte kohast järelevalvet.

Muudatusettepanek 250
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist võib 
müügiloa omanik avaldada sellel olevat 
ravimiinfot teistel veebilehtedel kogu 
ühenduse piires, eeldusel, et veebilehtede 
sisu on identne.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastutuse põhjustel ja selleks, et võimaldada nõuetekohast järelevalvet, peaks teavet 
edastatama ainult registreeritud veebilehtedel. Ebarealistlik on eeldada efektiivset 
järelevalvet, kui teavet edastatakse muudel veebilehtedel kui sel, mis on registreeritud, ja 
veelgi enam, kui teave on tõlgitud mõnda teise keelde. Sel juhul ei saa pädevad asutused 
kunagi täide viia käesoleva sätte kohast järelevalvet.

Muudatusettepanek 251
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist võib Pärast veebilehe registreerimist võib 
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müügiloa omanik avaldada sellel olevat 
ravimiinfot teistel veebilehtedel kogu 
ühenduse piires, eeldusel, et veebilehtede 
sisu on identne.

müügiloa omanik avaldada sellel olevat 
ravimiinfot teistel, müügiloa omaniku 
poolt vastavuses esimese lõigu sätetega 
registreeritud veebilehtedel kogu ühenduse 
piires, eeldusel, et veebilehtede sisu on 
identne. Need veebilehed seotakse 
veebilehega, mis luuakse vastavuses 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6.
novembri 2001. aasta direktiiviga 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid 
ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta.

Or. en

Selgitus

Mõlemad leheküljed, üks neist loodud müügiloa omaniku poolt ja teine võltsitud ravimite 
direktiivi alusel, peaksid olema seotud, et üldsus mõistaks, et teave on ehtne ja et 
veebilehekülg ega selle sisu ei ole eksitav.

Muudatusettepanek 252
Linda Mcavan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist võib 
müügiloa omanik avaldada sellel olevat 
ravimiinfot teistel veebilehtedel kogu 
ühenduse piires, eeldusel, et veebilehtede 
sisu on identne.

Pärast veebilehe registreerimist on kõik 
retseptiravimitega seotud sisulised 
muudatused allutatavad järelevalvele 
vastavalt lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist on kõik 
retseptiravimitega seotud sisulised 
muudatused allutatavad järelevalvele 
vastavalt lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Kui tehakse muudatusi veebilehe sisusse, peaksid need olema kontrollitavad liikmesriikide 
poolt, kus veebileht on registreeritud.

Muudatusettepanek 254
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist on kõik 
retseptiravimitega seotud sisulised 
muudatused allutatavad järelevalvele 
vastavalt lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Kui tehakse muudatusi veebilehe sisusse, peaksid need olema kontrollitavad liikmesriikide 
poolt, kus veebileht on registreeritud.



AM\817858ET.doc 145/175 PE441.215v02-00

ET

Muudatusettepanek 255
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist on kõik 
retseptiravimitega seotud sisulised 
muudatused allutatavad järelevalvele 
vastavalt lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Kui tehakse muudatusi veebilehe sisusse, peaksid need olema kontrollitavad liikmesriikide 
poolt, kus veebileht on registreeritud.

Muudatusettepanek 256
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teiste 
müügiloa omanike veebilehtedele, välja 
arvatud juhul, kui need on käesoleva lõike 
kohaselt registreeritud. Kõnealustel 
veebilehtedel peab olema märgitud 
müügiloa väljastanud pädeva 
ametiasutuse nimi ja veebilehe aadress.

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei võimalda tuvastada 
veebilehte külastavaid üksikisikuid ega 
edastada üldsusele ja üksikisikutele 
aktiivselt soovimatut teavet. Need 
veebilehed ei tohi sisaldada videoülekande 
materjale.

Ilma et see piiraks käesolevat sätet, võivad 
lõikega 1 kooskõlas registreeritud 
veebilehed edastada videosisu, mis on 
suunatud üldisele ravimite ohutu ja 
efektiivse kasutamise toetamisele ning 
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juhul, kui see ei sisalda ühtki toodet 
reklaamivat väidet. Vastavus nende kahe 
tingimusega on allutatud järelevalvele 
kooskõlas artikliga 100g.

Or. en

Selgitus

Videosisu, välja arvatud videoreklaammaterjal, võib tuua lisaväärtust, kui sellega näidatakse 
erinevate ravimite või ravivahendite, nagu inhalaatorite, korrektset kasutamist. Need 
videomaterjalid peaksid kuuluma järelevalve alla kooskõlas artikliga 100g, et me saaksime 
tagada, et need on täielikult neutraalsed ega sisalda ühtki toodet reklaamivat väidet.

Muudatusettepanek 257
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teiste
müügiloa omanike veebilehtedele, välja 
arvatud juhul, kui need on käesoleva lõike 
kohaselt registreeritud. Kõnealustel 
veebilehtedel peab olema märgitud 
müügiloa väljastanud pädeva ametiasutuse 
nimi ja veebilehe aadress.

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teistele
veebilehtedele, erandina pädevate 
asutuste veebilehed, välja arvatud juhul, 
kui need on käesoleva lõike kohaselt 
registreeritud. Kõnealustel veebilehtedel 
peab olema märgitud müügiloa väljastanud 
pädeva ametiasutuse nimi ja veebilehe 
aadress.

Or. en

Selgitus

Tähtis on vältida mitte ainult seotust teiste müügiloa omanike veebilehtedega (nt USA 
veebilehed), vaid ka kolmandate isikute veebilehtedega.
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Muudatusettepanek 258
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teiste
müügiloa omanike veebilehtedele, välja 
arvatud juhul, kui need on käesoleva lõike 
kohaselt registreeritud. Kõnealustel 
veebilehtedel peab olema märgitud 
müügiloa väljastanud pädeva ametiasutuse 
nimi ja veebilehe aadress.

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teistele
veebilehtedele, välja arvatud juhul, kui 
need on käesoleva lõike kohaselt 
registreeritud. Kõnealustel veebilehtedel 
peab olema märgitud müügiloa väljastanud 
pädeva ametiasutuse nimi ja veebilehe 
aadress.

Or. en

Selgitus

Tähtis on vältida mitte ainult seotust teiste müügiloa omanike veebilehtedega (nt USA 
veebilehed), vaid ka kolmandate isikute veebilehtedega. Avaldus seoses asjaoluga, et 
veebileht on registreeritud ja allutatud järelevalvele, võib viia lugejad arvamusele, et ka 
teised seotud veebilehed on allutatud samadele tingimustele.

Muudatusettepanek 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole 
seotud internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ilma nende 
selgesõnalise eelneva nõusolekuta ega 
edastada üldsusele ja üksikisikutele 
aktiivselt soovimatut teavet. Veebilehtedel 
võib esitada videosisu, kui see on tarvilik 
ravimi ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks.
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Videosisu tohib peegeldada ainult pakendi 
infolehte, omaduste kokkuvõtet ja ravimi 
faktikasti ning nõuandeid, kuidas seda 
ravimit ohutult ja efektiivselt kasutada.
Enne avaldamist peab videosisu olema 
heaks kiidetud pädevate asutuste poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga, podcast'ide, 
voogvideote ega ühegi teise 
digataalinformatsiooni formaadiga, mis ei 
ole vastavalt käesolevale direktiivile 
nõuetekohaselt heaks kiidetud.

Or. en

Selgitus

Seoses digitaalinformatsiooniga peaks ettepanek arvesse võtma kõiki võimalikke uusi 
sidetehnoloogiaid ja tagama nende kaetuse.

Muudatusettepanek 261
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud
meditsiinitoodete omadusi või kasutamist 
puudutava teabe video abil esitamisega.

Or. en

Selgitus

Veebilehte külastavaid üksikisikuid ei tohi tuvastada, sest sel juhul oleks neil oht muutuda 
ravimitööstuse soovimatu teabe sihtmärgiks. Retsepti alusel väljastatava ravimi õiget 
kasutusviisi tohib näidata kas retsepti väljastav arst või apteeker või iga tervishoiutöötaja, 
kes astub patsiendiga vahetusse kontakti, mitte aga filmi vahendusel internetis. Väljend 
„internetitelevisioon” on liiga üldine ja seepärast oleks ohutum see täpsemalt defineerida.

Muudatusettepanek 262
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole 
seotud internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele soovimatut sisu.
Veebilehtedel võib esitada videosisu, kui 
see on tarvilik ravimi ohutuks ja tõhusaks 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud „ilma nende selgesõnalise eelneva nõusolekuta”, kuna kogu teave kasutaja kohta 
peaks jääma täielikult konfidentsiaalseks.
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Muudatusettepanek 263
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga, internetiraadioga, 
podcast’ide, voogvideote ega ühegi teise 
digataalinformatsiooni formaadiga, mis ei 
ole vastavalt käesolevale direktiivile 
nõuetekohaselt heaks kiidetud.

Or. en

Selgitus

Õigusaktid peaksid tagama, et ainult heakskiidetud digitaalformaatide kasutamine on 
lubatud.

Muudatusettepanek 264
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga või videoülekande 
materjalidega.
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Or. en

Selgitus

Teabe avaldamisel televisioonis, internetitelevisioonis, raadios või tervishoiuga seotud 
väljaannetes ei ole võimalik patsiente soovimatu teabe eest kaitsta ning seepärast ei saa 
sellist teavitamist lubada. Videoülekanded veebilehtedel kalduvad võimaldama peidetud 
reklaami ja seepärast ei tohiksid olla lubatud.

Muudatusettepanek 265
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga või videoülekande 
materjalidega.

Or. en

Selgitus

Teabe avaldamisel televisioonis, internetitelevisioonis, raadios või tervishoiuga seotud 
väljaannetes ei ole võimalik patsiente soovimatu teabe eest kaitsta ning seepärast ei saa 
teavitamist lubada. Videoülekanded veebilehtedel kalduvad võimaldama peidetud reklaami ja 
seepärast ei tohiksid olla lubatud.

Muudatusettepanek 266
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud 
internetitelevisiooni, netisaadete ega muu 
videoformaadis teabega.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Registreeritud veebileht peab kuvama 
iga veebilehe lehekülje ülaosas teatist, mis 
teavitab üldsust, et seal sisalduv teave on 
välja arendatud nimetatud müügiloa 
omaniku poolt. Selles teatises sisaldub ka 
viit EudraPharmi ravimite andmebaasi.

Or. en

Selgitus

Retseptiravimite kohta teavet sisaldavate veebilehtede kasutajad peavad olema selgelt 
teavitatud, et vastav teave on välja arendatud müügiloa omaniku poolt. Viit EudraPharmi 
andmebaasi tagab, et kasutajatel on otsene ja kerge ligipääs võrdlevale teabele 
retseptiravimite kohta mittekaubanduslikust allikast, mis tagab suurema läbipaistvuse.
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Muudatusettepanek 268
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Pärast veebilehe registreerimist on 
kõik retseptiravimitega seotud sisulised 
muudatused allutatavad järelevalvele 
vastavalt lõikele 3. Sellised muudatused ei 
tohi nõuda veebilehe taasregistreerimist.

Or. en

Selgitus

Kui tehakse muudatusi veebilehe sisusse, peaksid need olema kontrollitavad liikmesriikide 
poolt, kus veebileht on registreeritud. Taasregistreerimist ei tohiks nõuda, et vältida 
ebavajalikku bürokraatiat.

Muudatusettepanek 269
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste 
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise 
eest.

3. Müügiloa omanik saadab uue sisu ja 
lõikes 1 viidatud muudatused nende 
liikmesriikide, kus veebilehed on 
registreeritud, pädevatele asutustele
eelnevaks heakskiitmiseks enne uue sisu 
või muudatuste avaldamist oma 
veebilehel.
Müügiloa omanik jääb täielikult 
vastutavaks kogu teabe eest, mida ta 
üldsusele avaldab.
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Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikelt peaks nõudma uue sisu ja muudatuste esitamist pädevatele asutustele.
Peaks olema selgesõnaliselt määratletud, et ettevõtted jäävad vastutavaks kogu teabe eest, 
mida nad üldsusele avaldavad.

Muudatusettepanek 270
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste 
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise 
eest.

3. Müügiloa omanik saadab uue sisu ja 
lõikes 1 viidatud muudatused nende 
liikmesriikide, kus veebilehed on 
registreeritud, pädevatele asutustele
eelnevaks heakskiitmiseks enne uue sisu 
või muudatuste avaldamist oma 
veebilehel.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikelt peaks nõudma uue sisu ja muudatuste esitamist pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek 271
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise 

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealustel
veebilehtedel retsepti alusel väljastatavate 
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eest. ravimitega seotud sisu avaldamise 
järelevalve korraldamise eest.

Or. en

Selgitus

Täpsus on tähtis, kuna suur osa veebilehe sisust ei pruugi olla seotud retseptiravimitega.

Muudatusettepanek 272
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste 
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise 
eest.

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste 
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise 
eest. Müügiloa omanik jääb täielikult 
vastutavaks kogu teabe eest, mida ta 
üldsusele avaldab.

Or. en

Selgitus

Ebarealistlik on oodata pädevatelt asutustelt pidevat järelevalvet kõigi registreeritud 
veebilehtede ja kõigi teabemuudatuste üle. Seepärast on esmatähtis kasutusele võtta 
spetsiifilised viited ettevõtete vastutusele ja tagada, et nad jääksid vastutavaks kogu teabe 
eest, mida nad üldsusele avaldavad. See põhimõte kehtib kõikide ettevõtete kohta kõikides 
sektorites ja ravimiettevõtted ei tohiks jääda erandiks.

Muudatusettepanek 273
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise
eest.

3. Müügiloa omanik saadab uue sisu ja 
lõikes 1 viidatud muudatused nende 
liikmesriikide, kus veebilehed on 
registreeritud, pädevatele asutustele
eelnevaks heakskiitmiseks enne 
veebilehtede sisu järelevalve korraldamist 
või muudatuste avaldamist oma
veebilehel.

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanikelt peaks nõudma uue sisu ja muudatuste esitamist pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui liikmesriigil on põhjust kahelda 
korratava teabe tõlke õigsuses, võib ta 
taotleda, et müügiloa omanik esitaks teise 
liikmesriigi pädevas ametiasutuses 
registreeritud veebilehel avaldatud teabe 
kinnitatud tõlke.

(a) kui liikmesriigil on põhjust kahelda 
korratava teabe tõlke õigsuses, võib ta 
taotleda, et müügiloa omanik esitaks teise 
liikmesriigi pädevas ametiasutuses 
registreeritud veebilehel avaldatud asutuse 
poolt heakskiidetud teabe kinnitatud tõlke.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui liikmesriigil on põhjust kahelda, et 
teise liikmesriigi pädevas ametiasutuses 
registreeritud veebilehel avaldatud teave ei 
vasta käesoleva jaotise nõuetele, teatab ta 
sellele liikmesriigile oma kahtluste 
põhjused. Asjaomased liikmesriigid 
annavad endast parima, et saavutada 
võetavate meetmete suhtes kokkulepe. Kui 
kahe kuu jooksul kokkuleppeni ei jõuta, 
tuleb juhtumist teatada otsuse 75/320/EMÜ 
kohaselt loodud ravimikomiteele.
Vajalikud meetmed saab võtta alles pärast 
kõnealuse komitee arvamuse avaldamist.
Liikmesriigid võtavad ravimikomitee 
arvamust arvesse ja teatavad komiteele, 
kuidas nad on komitee arvamuse arvesse 
võtnud.

(b) kui liikmesriigil on põhjust kahelda, et 
teise liikmesriigi pädevas ametiasutuses 
registreeritud veebilehel avaldatud asutuse 
poolt heakskiidetud teave ei vasta 
käesoleva jaotise nõuetele, teatab ta sellele 
liikmesriigile oma kahtluste põhjused.
Asjaomased liikmesriigid annavad endast 
parima, et saavutada võetavate meetmete 
suhtes kokkulepe. Kui kahe kuu jooksul 
kokkuleppeni ei jõuta, tuleb juhtumist 
teatada otsuse 75/320/EMÜ kohaselt 
loodud ravimikomiteele. Vajalikud 
meetmed saab võtta alles pärast kõnealuse 
komitee arvamuse avaldamist.
Liikmesriigid võtavad ravimikomitee 
arvamust arvesse ja teatavad komiteele, 
kuidas nad on komitee arvamuse arvesse 
võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 4 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Iga liikmesriik peab üles seadma ja 
pidama riiklikku ravimite veebiportaali, 
kaasa arvatud sihtotstarbelist 
ravimiohutuse veebilehte, mis on loodud 
vastavalt regulatsiooni (EÜ) nr 726/2004 
artiklile 26. Kasutades riiklikku ravimite 
veebiportaali, avaldab liikmesriik 
vähemalt järgmist:
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a) riiklikul turul kättesaadavate ravimite 
infolehed vähemalt riigikeeles;
b) ravimi omaduste kokkuvõtte;
c) hindamisraportid koos 
tervishoiuasutustele müügiloa omanike 
poolt esitatud perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannetega;
d) riskijuhtimissüsteemide detailse 
kirjelduse ja autoriseerimisjärgsete 
uuringute detailsed protokollid ravimite 
kohta, mis on heaks kiidetud vastavuses 
käesoleva direktiiviga;
e) nimekirja ravimitest, mis on 
regulatsiooni (EÜ) nr 726/2004 artiklis 23 
viidatud intensiivse järelevalve all;
f) veebipõhised struktureeritud ankeedid, 
millega tervishoiutöötajad ja patsiendid 
saaksid teatada arvatavatest 
kõrvaltoimetest, mis põhinevad 
regulatsiooni (EÜ) nr 726/2004 artiklis 25 
viidatud ankeetidel;
g) ravimiohutuse järelevalve komitee ja 
koordinatsioonigrupi koosolekute 
päevakavad ja salvestised koos 
vastuvõetud otsuste ning hääletuste 
detailide ja seletustega, kaasa arvatud 
vähemusarvamused;
h) riiklike pädevate asutuste nõuded 
müügiloa omanikule käitada 
riskijuhtimissüsteemi või täide viia 
autoriseerimisjärgseid uuringuid, koos 
müügiloa omaniku poolt antud 
selgitustega riiklikule pädevale asutusele, 
kus vajalik, ja pädeva asutuse lõpliku 
otsusega.

Or. en

Selgitus

Kättesaadavus internetis garanteerib, et patsiendid ja üldsus saavad ööpäevase ligipääsu 
pakendi infolehtedele ja sotsiaalkaitsekomiteedele emakeeles ja isegi välisriigist. Kõikidel 
liikmesriikidel peaks olema riikliku tervishoiuasutuse portaal, mis annab üldsusele 
kõrgekvaliteedilist teavet ravimite kohta. Muudatusettepanek soovib luua õigusliku aluse 
sellistele portaalidele vastusena komisjoni raportile, mis käsitleb kehtivaid tavasid patsientide 
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ravimitest teavitamisel. Veebiportaal peaks hõlmama sihtotstarbelist ala kogu 
ohutusprobleemide ja ravimiohutuse järelevalvega seotud teabele.

Muudatusettepanek 277
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada 
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise
kohta vastavalt käesolevale direktiivile.
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

5. Liikmesriigid nõuavad müügiloa 
omanikult, kes on oma veebilehe lõigete 
1–4 kohaselt registreerinud, iga veebilehe 
lehekülje ülaosasse sellise teate lisamist, 
mis teavitab üldsust sellest, et seal 
sisalduv teave on välja arendatud 
müügiloa omaniku poolt ja on seepärast
allutatud järelevalvele, et vältida 
retseptiravimite reklaamimist. Märkuses 
peab olema nimetatud riigi pädev 
ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud, ja sisaldama viita 
EudraPharmi andmebaasi täpsustusega, 
et kinnitatud informatsioon on sealt 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et veebileht on registreeritud ja kuulub vastavalt direktiivile järelevalve alla, ei paku 
tarbijatele lisaväärtusi, kuid seda on võimalik väärkasutada. Tähtis on, et tarbijad oleksid 
selgesõnaliselt teavitatud sellest, et veebileht kuulub „järelevalve alla, et vältida 
retseptiravimite reklaamimist”, sest üldsus ei ole eriti teadlik individuaalsete huvide mõistest.
Viit EudraPharmi andmebaasile tagab, et kasutajatel on otsene ja kerge ligipääs võrdlevale 
teabele retseptiravimite kohta mittekaubanduslikust allikast.
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Muudatusettepanek 278
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve 
korraldamise kohta vastavalt käesolevale 
direktiivile. Märkuses peab olema 
nimetatud riigi pädev ametiasutus, kes 
vastutab veebilehe järelevalve eest. Lisaks 
peab seal olema täpsustatud asjaolu, et 
veebilehe järelevalve ei tähenda 
ilmtingimata, et veebilehel avaldatud kogu 
teave on eelnevalt kontrollitud.

5. Liikmesriigid nõuavad müügiloa 
omanikult, kes on oma veebilehe lõigete 
1–4 kohaselt registreerinud, iga veebilehe 
lehekülje ülaosasse sellise teate lisamist, 
mis teavitab üldsust sellest, et seal 
sisalduv teave on välja arendatud 
müügiloa omaniku poolt ja on seepärast
allutatud järelevalvele, et vältida 
retseptiravimite reklaamimist. Märkuses 
peab olema nimetatud riigi pädev 
ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud, ja sisaldama viita 
EudraPharmi andmebaasi täpsustusega, 
et kinnitatud informatsioon on sealt 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et veebileht on registreeritud ja kuulub vastavalt direktiivile järelevalve alla, ei paku 
tarbijatele lisaväärtusi, kuid seda on võimalik väärkasutada. Tähtis on, et tarbijad oleksid 
selgesõnaliselt teavitatud sellest, et veebileht kuulub „järelevalve alla, et vältida 
retseptiravimite reklaamimist”, sest üldsus ei ole eriti teadlik individuaalsete huvide mõistest.
Viit EudraPharmi andmebaasile tagab, et kasutajatel on otsene ja kerge ligipääs võrdlevale 
teabele retseptiravimite kohta mittekaubanduslikust allikast.
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Muudatusettepanek 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada 
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile.
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada 
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile.
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada 
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile.
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada 
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile.
Märkuses peavad olema selgelt nimetatud 
riigi pädev ametiasutus, kes vastutab 
veebilehe järelevalve eest, ja veebilehe eest 
vastutav müügiloa omanik. Lisaks peab 
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järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

seal olema täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

Or. fr

Muudatusettepanek 281
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile.
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

5. Liikmesriigid nõuavad müügiloa 
omanikult, kes on oma veebilehe lõigete 
1–4 kohaselt registreerinud, et veebilehele 
lisataks märkus veebilehe registreerimise 
ja järelevalve korraldamise kohta vastavalt 
käesolevale direktiivile. Märkuses peab 
olema nimetatud riigi pädev ametiasutus, 
kes vastutab veebilehe järelevalve eest.
Lisaks peab seal olema täpsustatud asjaolu, 
et veebilehe järelevalve ei tähenda 
ilmtingimata, et veebilehel avaldatud kogu 
teave on eelnevalt kontrollitud.

Or. en

Selgitus

Üldsus peab olema teavitatud külastatava veebilehe kvaliteedist. Seepärast on parem, kui 
märkuse kättesaadavus registreerimise ja järelevalveprotseduuride kohta on nõutud, mitte 
ainult lubatud. See on vajalik, et näidata üldsusele, et nad saavad veebilehte usaldada.

Muudatusettepanek 282
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Liikmesriigid peavad nõudma 
müügiloa omanikult järgnevate märkuste 
lisamist registreeritud veebilehele:
- [müügiloa omaniku nimi] on vastutav 
sellel veebilehel avaldatud teabe eest.
- „Kui te arvate, et avaldatud teave rikub 
seadust sellega, et on väär, eksitav või 
ebaausas tasakaalus, kontakteeruge 
riikliku pädeva asutusega.”
- „Teid julgustatakse teatama 
retseptiravimite negatiivsetest 
kõrvalmõjudest oma arstile, apteekrile või 
riiklikule pädevale asutusele.”
- „Te leiate teavet ühenduses heaks 
kiidetud retseptiravimite kohta järgneval 
veebilehel: [viit EudraPharmini].”

Or. en

Selgitus

Lugejatel on õigus teada, kes informatsiooni avaldab. Lugejatel on samuti õigus teada, kelle 
poole nad võivad pöörduda, kui neil on kahtlusi avaldatud teabe kvaliteedi suhtes. Kolmas 
märkus on kooskõlas ravimiohutuse järelevalve ettepaneku sätetega. Viit EudraPharmi 
andmebaasile tagab, et kasutajatel on otsene ja kerge ligipääs võrdlevale teabele 
retseptiravimite kohta mittekaubanduslikust allikast.

Muudatusettepanek 283
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Liikmesriigid peavad nõudma 
müügiloa omanikult järgnevate märkuste 
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lisamist registreeritud veebilehele:
- [müügiloa omaniku nimi] on vastutav 
sellel veebilehel avaldatud teabe eest.
- „Kui te arvate, et avaldatud teave ei ole 
õigusaktidega kooskõlas, palun 
kontakteeruge riikliku pädeva asutusega.”
- „Teid julgustatakse teatama 
retseptiravimite negatiivsetest 
kõrvalmõjudest oma arstile, apteekrile, 
tervishoiutöötajale või riiklikule pädevale 
asutusele.”
- „Te leiate teavet ühenduses heaks 
kiidetud retseptiravimite kohta järgneval 
veebilehel: [viit EudraPharmini].”

Or. en

Muudatusettepanek 284
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Registreeritud veebilehed peavad 
kuvama iga veebilehe lehekülje ülaosas 
teatist, mis teavitab üldsust, et seal 
sisalduv teave on välja arendatud 
nimetatud müügiloa omaniku poolt. Selles 
teatises sisaldub ka viit EudraPharmi 
ravimite andmebaasi.

Or. en

Selgitus

Retseptiravimite kohta teavet sisaldavate veebilehtede kasutajad peavad olema selgelt 
teavitatud, et vastav teave on välja arendatud müügiloa omaniku poolt. Viit EudraPharmi 
andmebaasile tagab, et kasutajatel on otsene ja kerge ligipääs võrdlevale teabele 
retseptiravimite kohta mittekaubanduslikust allikast, mis tagab suurema läbipaistvuse.
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Muudatusettepanek 285
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100i – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) kohustus luua kaebuste 
käsitlemissüsteem ja efektiivsed olukorra 
parandamise mehhanismid, mis tegelevad 
tarbijate kaebustega, ja tagada ohvrite 
õiglane kompenseerimine.

Or. en

Selgitus

Vajalik on rakendada viidet kaebuse ja parandussüsteemile, et kaitsta tarbijaid ja pakkuda 
neile tööriistu nende õiguste täideviimiseks ja kompensatsiooni taotlemiseks eksitava teabe 
juhtudel. Eksitav teave retseptiravimite kohta võib omada ühiskonna tervisele tõsiseid 
tagajärgi.

Muudatusettepanek 286
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100i – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad pakkuma võimalust 
avaldada müügiloa omaniku nime, kes on 
vastutav ravimite kohta mittevastavuses 
teabe levitamise eest.

Or. en

Selgitus

See on efektiivne ja hoiatav meede, mis panustaks õigusaktidega kooskõla tagamisse.
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Muudatusettepanek 287
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100i – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
müügiloa omanikke esindataks ja 
kuulataks ära kõikide juhtumite puhul, 
kui neid süüdistatakse antud jaos 
kirjeldatud sätetele mittevastavuses.
Müügiloa omanikel peab olema õigus 
kaevata iga otsus edasi kohtulikule või 
muule organile. Edasikaebamise 
protseduuri jooksul peatatakse teabe 
levitamine kuni vastupidise otsuse 
vastuvõtmiseni vastutava organi poolt.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek soovib tagada protsessi suuremat efektiivsust ja läbipaistvust.
Müügiloa omanikele peaks antama õigus kaitsta ennast juhul, kui nad leiavad, et 
mittevastavuse süüdistused on põhjendamatud. Et kaitsta üldsust teabe eest, mis võib olla 
vastuolus käesoleva jao sätetega, on vajalik, et levitamine peatataks kohe pärast pädeva 
asutuse otsust. See peaks jätkuma ainult juhul, kui müügiloa omaniku apellatsiooni analüüsiv 
vastutav organ vastavalt otsustab.

Muudatusettepanek 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100j – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hoiab ravimiinfo järelevalve eest 
vastutavate asutuste või organite jaoks 
kättesaadaval kogu käesoleva jaotise 

a) hoiab ravimiinfo järelevalve eest 
vastutavate pädevate asutuste või organite 
jaoks, mis on teabe eelnevalt heaks 
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kohaselt avaldatud teabe näidised ning 
aruande teabe avaldamise mahu ja nende 
isikute kohta, kellele teave on suunatud, 
ning levitamismeetodi ja esimese 
levitamise kuupäeva;

kiitnud, kättesaadaval kogu käesoleva 
jaotise kohaselt kättesaadavaks tehtud
teabe näidised ning aruande teabe 
sätestatud mahu ja nende isikute kohta, 
kellele teave on suunatud, ning 
sätestamismeetodi ja esimese sätestamise
kuupäeva;

Or. en

Muudatusettepanek 289
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100j – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annab ravimiinfo järelevalve eest 
vastutavatele asutustele ja organitele nende 
kohustuste täitmiseks vajalikku teavet ja 
abi,

c) võimaldab ravimiinfo järelevalve eest 
vastutavatele asutustele ja organitele nende 
kohustuste täitmiseks vajalikku teavet, 
finantsressursse ja abi,

Or. en

Selgus

Pädevatele asutustele peaks antama sobilikud finantsressursid nende ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 290
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100j – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annab ravimiinfo järelevalve eest 
vastutavatele asutustele ja organitele nende 
kohustuste täitmiseks vajalikku teavet ja 
abi,

c) annab ravimiinfo järelevalve eest 
vastutavatele asutustele ja organitele nende 
kohustuste täitmiseks vajalikku teavet, 
finantsressursse ja abi,
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Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele peaks antama sobilikud finantsressursid nende ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 291
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100j – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) luua kaebuste käsitlemissüsteemid ja 
efektiivsed olukorra parandamise 
mehhanismid, mis tegelevad tarbijate 
kaebustega, ja tagada ohvritele õiglane 
kompenseerimine.

Or. en

Selgitus

Eksitav teave retseptiravimite kohta võib omada ühiskonna tervisele tõsiseid tagajärgi.
Vajalik on lisada kaebuste ja parandussüsteem, et kaitsta tarbijaid ja pakkuda neile tööriistu 
nende õiguste täideviimiseks ja kompensatsiooni taotlemiseks eksitava teabe juhtudel.

Muudatusettepanek 292
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100j – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad võimaldama ravimi 
kohta mittevastavuses teabe levitamise 
eest vastutava müügiloa omaniku nime 
avaldamist.
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Or. en

Selgitus

See võiks olla efektiivne ja hoiatav meede, mis aitaks tagada kooskõla õigusaktidega.

Muudatusettepanek 293
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe suhtes artikli 14 lõikes 1 osutatud 
homöopaatiliste ravimite kohta, mis on 
liigitatud retsepti alusel väljastatavateks 
ravimiteks, kohaldatakse käesoleva jaotise 
sätteid.

Teabe suhtes artikli 14 lõikes 1 osutatud 
homöopaatiliste ja taimsete ravimite kohta, 
mis on liigitatud retsepti alusel 
väljastatavateks ravimiteks, kohaldatakse 
käesoleva jaotise sätteid.

Or. en

Selgitus

Taimsed ravimid, mida väljastatakse retsepti alusel, peaksid sisalduma õigusakti 
rakendusulatuses.

Muudatusettepanek 294
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe suhtes artikli 14 lõikes 1 osutatud 
homöopaatiliste ravimite kohta, mis on 
liigitatud retsepti alusel väljastatavateks 
ravimiteks, kohaldatakse käesoleva jaotise 
sätteid.

Teabe suhtes artikli 14 lõikes 1 osutatud 
homöopaatiliste ja taimsete ravimite kohta, 
mis on liigitatud retsepti alusel 
väljastatavateks ravimiteks, kohaldatakse 
käesoleva jaotise sätteid.
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Or. en

Selgitus

Taimsed ravimid, mida väljastatakse retsepti alusel, peaksid sisalduma õigusakti 
rakendusulatuses.

Muudatusettepanek 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [lisada asjakohane kuupäev viis 
aastat pärast muutva direktiivi jõustumist] 
esitab komisjon aruande käesoleva jaotise 
kohaldamisel omandatud kogemuste kohta 
ja hindab direktiivi läbivaatamise vajadust.
Komisjon esitab kõnealuse aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Hiljemalt [lisada asjakohane kuupäev viis 
aastat pärast muutva direktiivi jõustumist] 
esitab komisjon aruande käesoleva jaotise 
kohaldamisel omandatud kogemuste kohta 
pärast patsientide ühendustega ja 
tervishoiuametite liikmetega 
konsulteerimist ja hindab direktiivi 
läbivaatamise vajadust. Komisjon esitab 
kõnealuse aruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100l – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest esitab komisjon pärast 
avalikku konsultatsiooni, kuhu on 
kaasatud patsientide ja tarbijate 
ühendused, arstide ja apteekrite 
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ühendused, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hindamisaruande seoses 
ravimi omaduste kokkuvõtete ja pakendi 
infolehtede loetavuse ja täpsusega ning 
nende väärtusega üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele. Andmeanalüüsi ja 
tõendusmaterjali süstemaatilise 
läbivaatamise järel esitab komisjon, kus 
sobilik, ettepanekud ravimi omaduste 
kokkuvõtete ja pakendi infolehtede 
paigutuse ja sisu parendamiseks, 
tagamaks, et need on väärtuslikuks 
teabeallikaks üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele.

Or. en

Selgitus

Kui komisjon on tõesti huvitatud patsientidele pakutava teabe parendamisest, peaks see 
parendama ravimi omaduste kokkuvõtete ja pakendi infolehtede paigutust ja sisu.

Muudatusettepanek 297
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100l a)
Vastavalt asutusepoolsele 
koordinatsioonile peavad riiklikud 
pädevad asutused organiseerima 
sõltumatuid tervise- ja ravioskuste 
kampaaniaid järgmistel teemadel:
- Ravimite mõistlik kasutamine: mis on 
INN; mida tähendab riski ja kahju-kasu 
tasakaal; mis on ravimi kõrvaltoime; mida 
teha, kui kogete ravimi kõrvaltoimet;
kuidas teatada ravimi kõrvaltoimest; mis 
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on vastavus;
- Hea valitsemistava: mis on huvide 
konflikt; mis on läbipaistvus;
- Patsientide ja tarbijate õigused 
kliinilistes uuringutes: mis on kliiniline 
uuring; mis on informeeritud nõusolek;
mis on teie õigused osalejana; mis on 
asendustulemustel põhinev võrdlus.

Or. en

Selgitus

Tervishoiuoskuste arendamine ühiskonna liikmete seas on võtmeks, et patsiendid ja tarbijad 
oleksid tõeliselt õigustatud, mis samas viib parema tingimuste juhtimise ja paremate 
tervishoiunäitajateni. Otsene spontaanne patsientide aruandmine loob multikultuurilisi 
teadmisi ja on õppimiskogemuseks tervishoiu oskustesse panustavas peegeldamises ja 
eneseväljendamises.

Muudatusettepanek 298
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100l b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100l b
Vastavalt asutusepoolsele 
koordinatsioonile organiseerivad riiklikud 
pädevad asutused ennetavat sõltumatut 
tervishoiuteavet, eelkõige seoses tervist 
mõjutavate teguritega, toetades eelkõige 
avalikke kampaaniaid sellest, kuidas 
sõltuvusega hakkama saada, 
alkoholisõltuvuse riskidest ja sõltuvusest 
sõltuvust tekitavatest ainetest (tubakas, 
narkootikumid jne), miks valida 
tervislikum dieet või regulaarselt füüsilisi 
harjutusi teha jne.
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Or. en

Selgitus

Mitmeid haigusi on võimalik vältida, edendades tervislikumat elustiili (suurendatud füüsiline 
aktiivsus, vähem stressi, ravimite mõistlik tarvitamine, et vältida ravimitekkelisi seisundeid ja 
sõltuvust, vältida ravimite tarvitamist) ja toitumisharjumusi (vähem alkoholi, vähem tubakat, 
vähem soola ja suhkrut, suurendatud juurviljade ja puuviljade tarbimine jne).

Muudatusettepanek 299
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100l c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100l c
Liikmesriigid peavad tagama, et 
tervishoiutöö üliõpilaste harimine tagab 
nende suhtlemisoskuste arengu ja nende 
tõenditel põhineva meditsiini aluste 
mõistmise.
Liikmesriigid peavad andma finantsabi 
sõltumatutele ravimite teabekeskustele, 
julgustades tervishoiutöötajatele mõeldud 
sõltumatute jätkuvate õppeprogrammide 
arengut ja nende kriitiliste 
hindamisoskuste arengut.
Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest peab komisjon, 
pärast avalikku konsultatsiooni 
liikmesriikidega ja tervishoiutöötajatele 
mõeldud jätkuvate õppeprogrammide 
järel, looma ulatusliku aruande hea tava 
kohta liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Patsientide informeerimine ja nende vajaduste täitmine viitab usaldussuhtele, inimeste 



PE441.215v02-00 174/175 AM\817858ET.doc

ET

vahelisele dialoogile ja ekspertiisile, mis on tervishoiutöötajate põhivastutusalaks.
Tervishoiutöötajate suhtlusoskusi tuleb arendada nende ülikoolis õppimise vältel.

Muudatusettepanek 300
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100l c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100l c
Liikmesriigid peavad tagama, et 
tervishoiutöö üliõpilaste harimine tagab 
nende suhtlemisoskuste arengu ja nende 
tõenditel põhineva meditsiini aluste 
mõistmise.
Liikmesriigid peavad andma finantsabi 
sõltumatutele ravimite teabekeskustele, 
julgustades tervishoiutöötajatele mõeldud 
sõltumatute jätkuvate õppeprogrammide 
arengut ja nende kriitiliste 
hindamisoskuste arengut.
Kolme aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest peab komisjon, 
pärast avalikku konsultatsiooni 
liikmesriikidega ja tervishoiutöötajatele 
mõeldud jätkuvate õppeprogrammide 
järel, looma ulatusliku aruande hea tava 
kohta liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Patsientide informeerimine ja nende vajaduste täitmine viitab usaldussuhtele, inimeste 
vahelisele dialoogile ja ekspertiisile, mis on tervishoiutöötajate põhivastutusalaks.
Tervishoiutöötajate suhtlusoskusi tuleb arendada nende ülikoolis õppimise vältel.
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