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Tarkistus 28
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr

Perustelu

Nämä lainsäädäntöehdotukset avaavat mahdollisuuden lääkeyritysten suoralle 
myynninedistämiselle. Voimassa olevan lainsäädännön muuttamista koskevan ehdotuksen 
tekemisen ainoana motiivina Euroopan komissiolla tuntuu olevan lääkeyritysten kaupallisten 
etujen palveleminen niiden markkinoiden laajentamiseksi. Tällaisesta toiminnasta ei ole 
mitään hyötyä Euroopan kansalaisille eikä jäsenvaltioille. Se merkitsee päinvastoin 
potilaiden menojen ja riskinoton lisääntymistä. Näitä ehdotuksia on muutettava 
kokonaisvaltaisesti.

Tarkistus 29
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus on perustaltaan hutera. Siinä ei esitetä todellista tiedotusstrategiaa potilaiden 
tarpeiden mukaisesti. Sen sijaan siinä keskitytään ainoastaan antamaan teollisuudelle oikeus 
omien etujensa mukaiseen "tiedonlevitykseen". Siinä hämärtyy mainonnan ja tiedon välinen 
ero, mikä tulee parhaiten esille pyrkimyksessä sallia "tiedon" julkistaminen painetuissa 
tiedotusvälineissä. Todellisen tiedotusstrategian on oltava huomattavasti laajempi, ja 
viranomaisten, eikä lääkeyritysten, on vastattava sen johtamisesta. Uuden komission olisi 
tehtävä uusi ehdotus sen sijaan, että EP:n on laadittava se kokonaan uudestaan.
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Tarkistus 30
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä marraskuun 
6 päivänä 2001 annetussa direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden mainontaa 
koskevat yhdenmukaiset säännöt. 
Erityisesti siinä kielletään lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden yleinen mainonta.

(1) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä marraskuun 
6 päivänä 2001 annetussa direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden mainontaa 
koskevat yhdenmukaiset säännöt. 
Erityisesti siinä kielletään lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden yleinen mainonta, 
jotta suojellaan kansanterveyttä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää muistaa, että lääkemääräyksen edellyttäminen ja lääkemääräystä edellyttävien 
lääkkeiden mainontakielto on voimassa kansanterveyden suojelemiseksi.

Tarkistus 31
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä marraskuun 
6 päivänä 2001 annetussa direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden mainontaa 
koskevat yhdenmukaiset säännöt. 
Erityisesti siinä kielletään lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden yleinen mainonta.

(1) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä marraskuun 
6 päivänä 2001 annetussa direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden mainontaa 
koskevat yhdenmukaiset säännöt. 
Erityisesti siinä kielletään lääkemääräystä 
edellyttävien lääkkeiden yleinen mainonta, 
jotta suojellaan ihmisten terveyttä.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää muistaa, että lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden mainontakielto on 
voimassa kansanterveyden suojelemiseksi.

Tarkistus 32
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Tiedottamisen osalta direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan seuraavia 
myyntilupaan liitettäviä ja tiedoksi 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt: 
valmisteyhteenveto (jaetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle) ja 
pakkausseloste (laitetaan tuotteen 
pakkaukseen potilaalle luovutettaessa). 
Myyntiluvan haltijan yleisölle levittämän 
tiedon osalta direktiivissä säädetään 
ainoastaan, että mainonnan kieltävät 
säännöt eivät koske tiettyjä tiedotustoimia, 
mutta siinä ei säädetä sisältöä koskevista 
yhdenmukaistetuista puitteista, muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon laadusta eikä 
tiedonlevityskanavista.

(2) Tiedottamisen osalta direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan seuraavia 
myyntilupaan liitettäviä ja tiedoksi 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt: 
valmisteyhteenveto (jaetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle) ja 
pakkausseloste (laitetaan tuotteen 
pakkaukseen potilaalle luovutettaessa). 
Myyntiluvan haltijan yleisölle levittämän 
tiedon osalta direktiivissä säädetään 
ainoastaan, että mainonnan kieltävät 
säännöt eivät koske tiettyjä tiedotustoimia, 
mutta siinä ei säädetä sisältöä koskevista 
yhdenmukaistetuista puitteista, muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon laadusta osana laajempaa 
potilaille tiedottamisen strategiaa.
Direktiivissä ei myöskään säädetä
tiedonlevityskanavista eikä 
potilasystävällisestä pakkausselosteesta, 
joka vastaisi potilaiden todellisia tarpeita. 
Näin ollen pakkausseloste tulisi muuntaa 
potilaan ohjeiksi.

Or. en

Perustelu

Tarve laatia laaja ja kattava "potilaille tiedottamisen strategia", terveysosaamisen 
kehittäminen mukaan luettuna, oli erityisen tärkeä kysymys, jonka jäsenvaltiot tunnustivat ja 
josta ne keskustelivat perusteellisesti ja jota lääkefoorumi myös kannatti. Nykyinen 
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pakkausseloste ei ole potilasystävällinen eikä se vastaa potilaiden todellisia tarpeita. 
Euroopan lääkeviraston työtä selosteen luettavuuden ja potilasystävällisyyden parantamiseksi 
olisi jatkettava, ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi noudatettava sitä hyvän käytännön 
mukaisena mallina.

Tarkistus 33
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Tiedottamisen osalta direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan seuraavia 
myyntilupaan liitettäviä ja tiedoksi 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt: 
valmisteyhteenveto (jaetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle) ja 
pakkausseloste (laitetaan tuotteen 
pakkaukseen potilaalle luovutettaessa). 
Myyntiluvan haltijan yleisölle levittämän 
tiedon osalta direktiivissä säädetään 
ainoastaan, että mainonnan kieltävät 
säännöt eivät koske tiettyjä tiedotustoimia, 
mutta siinä ei säädetä sisältöä koskevista 
yhdenmukaistetuista puitteista, muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon laadusta eikä 
tiedonlevityskanavista.

(2) Tiedottamisen osalta direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan seuraavia 
myyntilupaan liitettäviä ja tiedoksi 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt: 
valmisteyhteenveto (jaetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle) ja 
pakkausseloste (laitetaan tuotteen 
pakkaukseen potilaalle luovutettaessa). 
Näitä sääntöjä olisi kehitettävä ja ne olisi 
saatettava tehokkaammin voimaan edellä 
mainittujen asiakirjojen luettavuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan 
levittämän tiedon määritelmän osalta. Etusijalla olisi hyväksytyn selosteen muuttaminen 
hyödyllisemmäksi ja potilaille helpommin saatavaksi varmistamalla, että lääkeyhtiöt 
noudattavat johdonmukaisesti lääkkeiden pakkauksia ja potilaan ohjeita koskevia 
velvoitteitaan (eli on kuultava kohdennettuja potilasryhmiä) (direktiivillä 2004/27/EY 
muutetun direktiivin 2001/83/EY 59 artikla).

Tarkistus 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
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Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Tiedottamisen osalta direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan seuraavia 
myyntilupaan liitettäviä ja tiedoksi 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt: 
valmisteyhteenveto (jaetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle) ja 
pakkausseloste (laitetaan tuotteen 
pakkaukseen potilaalle luovutettaessa). 
Myyntiluvan haltijan yleisölle levittämän
tiedon osalta direktiivissä säädetään 
ainoastaan, että mainonnan kieltävät 
säännöt eivät koske tiettyjä tiedotustoimia, 
mutta siinä ei säädetä sisältöä koskevista 
yhdenmukaistetuista puitteista, muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon laadusta eikä 
tiedonlevityskanavista.

(2) Tiedottamisen osalta direktiivissä 
2001/83/EY vahvistetaan seuraavia 
myyntilupaan liitettäviä ja tiedoksi 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt: 
valmisteyhteenveto (jaetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle) ja 
pakkausseloste (laitetaan tuotteen 
pakkaukseen potilaalle luovutettaessa). 
Myyntiluvan haltijan potilaille ja yleisölle 
tarjoaman tiedon osalta direktiivissä 
säädetään ainoastaan, että mainonnan 
kieltävät säännöt eivät koske tiettyjä 
tiedotustoimia, mutta siinä ei säädetä 
sisältöä koskevista yhdenmukaistetuista 
puitteista, muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon laadusta eikä 
tiedontarjoamiskanavista.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 35
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale 



PE441.215v02-00 8/179 AM\817858FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio antoi 20 päivänä joulukuuta 
2007 direktiivin 2001/83/EY 88 a artiklan 
mukaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedonannon kertomuksesta 
potilaille tarjottavaa lääketietoa 
koskevista nykykäytännöistä. 
Kertomuksen päätelmänä on, että 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
toisistaan poikkeavia tiedottamissääntöjä 
ja -käytäntöjä, mikä on johtanut 
tilanteeseen, jossa potilailla ja laajalla 
yleisöllä ei ole yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia saada tietoa lääkkeistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisia olisi kannustettava tarjoamaan tietoa ennakoivammin ja avoimemmin, 
jotta taataan yleisön täysimääräiset mahdollisuudet saada lääkkeiden (ja niiden muunnosten) 
tehokkuutta ja turvallisuutta koskevaa tietoa sekä ennen tuotteen markkinoille saattamista 
että sen jälkeen.

Tarkistus 36
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio antoi 20 päivänä joulukuuta 
2007 direktiivin 2001/83/EY 88 a artiklan 
mukaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedonannon kertomuksesta 
potilaille tarjottavaa lääketietoa koskevista 
nykykäytännöistä. Kertomuksen 
päätelmänä on, että jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön toisistaan poikkeavia 
tiedottamissääntöjä ja -käytäntöjä, mikä on 
johtanut tilanteeseen, jossa potilailla ja 
laajalla yleisöllä ei ole yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia saada tietoa lääkkeistä.

(3) Komissio antoi 20 päivänä joulukuuta 
2007 direktiivin 2001/83/EY 88 a artiklan 
mukaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedonannon kertomuksesta 
potilaille tarjottavaa lääketietoa koskevista 
nykykäytännöistä. Kertomuksen 
päätelmänä on, että jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön toisistaan poikkeavia 
tiedottamissääntöjä ja -käytäntöjä, mikä on 
johtanut tilanteeseen, jossa potilailla ja 
laajalla yleisöllä ei ole yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia saada tietoa lääkkeistä, 
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kun on kyse pakkausselosteen ja 
valmisteyhteenvedon tiedoista. Olisi 
korjattava tällainen tuomittava epätasa-
arvoinen tilanne, jossa tarjolla ei ole 
tietoja, jotka ovat avoimesti tarjolla 
joissakin muissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Kaiken tiedon tulisi olla saatavilla sairauksien vakavuudesta riippumatta.

Tarkistus 37
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tieteellisen tiedon osalta 
toimivaltaisia viranomaisia koskevat 
avoimuusvaatimukset on vahvistettu 
direktiivissä 2001/83/EY. On kuitenkin 
saatu näyttöä siitä, että toimivaltaiset 
viranomaiset rajoittavat yleisön 
mahdollisuuksia saada tietoa, mikä 
johtuu liikesalaisuuden laajasta 
tulkinnasta. Tällaisten vaihtelevien 
käytäntöjen välttämiseksi olisi 
selvennettävä toimivaltaisten 
viranomaisten velvoitteita tarjota tietoa 
yleisölle.

Or. en

Tarkistus 38
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tieteellisen tiedon osalta kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia koskevat 
avoimuusvaatimukset on vahvistettu 
direktiivissä 2001/83/EY, mutta nykyisen 
oikeudellisen kehyksen soveltamisesta 
saatu kokemus on myös osoittanut, että 
yleisön mahdollisuuksia saada tietoa 
kansallisilta toimivaltaisilta 
viranomaisilta on rajoitettu 
liikesalaisuuden liian laajan tulkinnan 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisia olisi kannustettava tarjoamaan tietoa ennakoivammin ja avoimemmin, 
jotta taataan yleisön täysimääräiset mahdollisuudet saada lääkkeiden (ja niiden muunnosten) 
tehokkuutta ja turvallisuutta koskevaa tietoa sekä ennen tuotteen markkinoille saattamista 
että sen jälkeen.

Tarkistus 39
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja 
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 
yhdenmukaisesti.

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että mainonnan ja tiedottamisen 
käsitettä ei tulkita unionissa
yhdenmukaisesti, mikä on saattanut 
johtaa tilanteisiin, joissa yleisö altistuu 
piilomainonnalle.

Or. fr
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Tarkistus 40
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 
yhdenmukaisesti.

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja 
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 
yhdenmukaisesti. Kukin käsite olisi 
määritettävä ja niitä olisi tulkittava 
yhdenmukaisesti koko EU:ssa 
potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kaikkein EU:n potilaiden yhtäläisten tiedonsaantimahdollisuuksien ja potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi on erittäin tärkeää erottaa toisistaan selkeästi "tiedottaminen" ja 
"mainonta". Näiden käsitteiden yhdenmukaistetut määritelmät ja tulkinta kaikissa 
jäsenvaltioissa on ehdottoman tärkeää.

Tarkistus 41
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja 
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 
yhdenmukaisesti.

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että mainonnan ja tiedottamisen 
käsitteiden erot eivät ole selkeitä
yhteisössä, minkä vuoksi yleisö joutuu 
piilomainonnan kohteeksi.

Or. en
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Perustelu

Erot mainonnan ja tiedottamisen käsitteiden tulkinnassa voivat johtaa yleisön altistamiseen 
piilomainonnalle.

Tarkistus 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja 
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 
yhdenmukaisesti.

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa potilaille ja yleisölle johtuvat siitä, 
että mainonnan ja tiedottamisen käsitettä ei 
tulkita yhteisössä yhdenmukaisesti.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 43
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Toisistaan eroavilla kansallisilla 
toimenpiteillä on todennäköisesti 
vaikutusta lääkkeiden sisämarkkinoiden 

(6) Toisistaan eroavilla kansallisilla 
toimenpiteillä on todennäköisesti 
vaikutusta lääkkeiden sisämarkkinoiden 
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toimivuuteen, sillä vaikka myyntiluvan 
haltijan mahdollisuudet levittää tietoa
lääkkeistä eivät ole samat kaikissa 
jäsenvaltioissa, niin yhdessä jäsenvaltiossa 
levitetyllä tiedolla on todennäköisesti 
vaikutuksia muissa jäsenvaltioissa. 
Vaikutukset ovat suuremmat niiden 
lääkkeiden tapauksessa, joiden tuotetiedot 
(valmisteyhteenveto ja pakkausseloste) on 
yhdenmukaistettu yhteisön tasolla. Näihin 
lääkkeisiin kuuluvat direktiivin 
2001/83/EY III osaston IV luvussa 
säädetyn keskinäisen tunnustamisen 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioilta luvan 
saaneet lääkkeet.

toimivuuteen, sillä vaikka myyntiluvan 
haltijan mahdollisuudet tiedottaa lääkkeistä 
eivät ole samat kaikissa jäsenvaltioissa, 
niin tiedottamisella yhdessä jäsenvaltiossa 
on todennäköisesti vaikutuksia muissa 
jäsenvaltioissa. Vaikutukset ovat 
suuremmat niiden lääkkeiden tapauksessa, 
joiden tuotetiedot (valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste) on yhdenmukaistettu 
yhteisön tasolla. Näihin lääkkeisiin 
kuuluvat direktiivin 2001/83/EY 
III osaston IV luvussa säädetyn keskinäisen 
tunnustamisen menettelyn mukaisesti 
jäsenvaltioilta luvan saaneet lääkkeet.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan 
levittämän tiedon määritelmän osalta. Sen vuoksi on suositeltavampaa viitata myyntiluvan 
haltijan "tiedottamiseen".

Tarkistus 44
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja tiedonsaannissa ja 
mahdollistettaisiin laadukkaan, 
objektiivisen, luotettavan ja muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon saatavuus.

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja olennaisen, riippumattoman ja 
vertailtavissa olevan tiedon saannissa ja 
suojeltaisiin potilaita harhaanjohtavalta 
tai puolueelliselta tiedolta.

Or. en
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Perustelu

Potilaille tarjottavan terapeuttisia vaikutuksia koskevan hyödyllisen tiedon tulisi olla 
vertailtavissa, jotta potilaat saavat tietoa eri käytettävissä olevista hoidoista ja niiden 
vaikutuksista ja voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja (tai osallistua valinnan tekemiseen). 
Reseptilääkkeiden mainontakieltoa on vahvistettava eikä heikennettävä "tiedottamisen" 
varjolla. Perusteet "laadukas", "objektiivinen", ja "muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävä" ovat epämääräisiä ja täysin epärealistisia, jos "tiedon" lähteenä on myyntiluvan 
haltija.

Tarkistus 45
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja tiedonsaannissa ja 
mahdollistettaisiin laadukkaan, 
objektiivisen, luotettavan ja muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävän 
lääketiedon saatavuus.

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja olennaisen, riippumattoman ja 
vertailtavissa olevan tiedon saannissa ja 
suojeltaisiin potilaita harhaanjohtavalta 
tai puolueelliselta tiedolta.

Or. en

Perustelu

Potilaille tarjottavan terapeuttisia vaikutuksia koskevan hyödyllisen tiedon tulisi olla 
vertailtavissa, jotta potilaat saavat tietoa eri käytettävissä olevista hoidoista ja niiden 
vaikutuksista ja voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja (tai osallistua valinnan tekemiseen). 
Reseptilääkkeiden mainontakieltoa on vahvistettava eikä heikennettävä "tiedottamisen" 
varjolla. Perusteet "laadukas", "objektiivinen", ja "muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävä" ovat epämääräisiä ja epärealistisia, jos "tiedon" lähteenä on myyntiluvan haltija.
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Tarkistus 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja tiedonsaannissa ja mahdollistettaisiin 
laadukkaan, objektiivisen, luotettavan ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän lääketiedon saatavuus.

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja tiedonsaannissa ja mahdollistettaisiin 
laadukkaan, objektiivisen, luotettavan ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän lääketiedon saatavuus 
painottamalla potilaiden etuja. Heillä olisi 
oltava oikeus saada vaivattomasti tietyt 
tiedot, kuten valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste, sähköisessä ja painetussa 
muodossa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin olisi oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi siinä olisi keskityttävä potilaisiin ja 
heidän etuihinsa. Olisi todettava selvästi, että potilailla on pikemminkin oikeus tiettyihin
tietoihin kuin että lääketeollisuudella on oikeus levittää tietoa.

Tarkistus 47
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 

(7) Kun otetaan huomioon edellä todetut 
seikat, nykyaikaisten viestintävälineiden 
tekninen kehitys ja se, että potilaat ovat 
kaikkialla Euroopan unionissa 
aktivoituneet terveydenhuoltoon liittyvissä 
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asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja tiedonsaannissa ja mahdollistettaisiin 
laadukkaan, objektiivisen, luotettavan ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän lääketiedon saatavuus.

asioissa, on tarpeen muuttaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, jotta vähennettäisiin 
eroja tiedonsaannissa ja mahdollistettaisiin 
laadukkaan, objektiivisen, luotettavan ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän lääketiedon saatavuus. Tästä 
syystä riippumatonta, objektiivista ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tarkoitettua tietoa tarjoavat varmennetut 
ja rekisteröidyt internet-sivustot ovat 
välttämättömiä.

Or. en

Perustelu

Varmennetut ja rekisteröidyt sivustot ovat keskeinen kanava terveyttä koskevan laadukkaan 
tiedon tarjoamisessa.

Tarkistus 48
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
tärkeinä lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä. 
Myyntiluvan haltija voi olla arvokas 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista lääkkeistään. 
Tällä direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
ensisijaisina lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä. 
Myyntiluvan haltija voi olla arvokas 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista lääkkeistään. 
Tällä direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle tarjoamaa
tiettyä lääketietoa osana laajempaa 
"potilaille tiedottamisen" strategiaa. 
Reseptilääkkeiden yleistä mainontaa 
koskeva kielto olisi säilytettävä. Tämän 
direktiivin säännökset, jotka koskevat 
myyntiluvan haltijan tarjoamaa tietoa, 
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eivät vaikuta potilaiden ja heidän 
lääkäriensä väliseen suhteeseen, ja niiden 
avulla tulisi varmistaa, että potilaat saavat 
enemmän tietoa. Tiedon laatua ja 
täsmällisyyttä olisi parannettava, jotta 
potilaiden tiedonsaanti ja siten myös 
heidän terveydentilansa paranisi. Tämän 
tiedon on pohjauduttava tieteellisiin 
perusteisiin.

Or. en

Perustelu

Tiedon on pohjauduttava tieteellisiin perusteisiin, jotta yleisö voi olla varma tiedon 
paikkansapitävyydestä.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
tärkeinä lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä.
Myyntiluvan haltija voi olla arvokas 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista 
lääkkeistään. Tällä direktiivillä olisi siksi 
luotava oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää 
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
ensisijaisina lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Lääkkeistä on jo saatavilla 
runsaasti riippumatonta tietoa, 
esimerkiksi kansallisten viranomaisten tai 
terveydenhuollon ammattihenkilökunnan 
taholta, mutta tilanne vaihtelee suuresti 
eri jäsenvaltioissa ja saatavilla olevien 
tuotteiden välillä. Jäsenvaltioiden ja 
komission olisi toimittava huomattavasti 
päättäväisemmin auttaakseen kansalaisia 
saamaan laadukasta tietoa asianmukaisten 
kanavien välityksellä.

Or. en
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Tarkistus 50
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
tärkeinä lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä. 
Myyntiluvan haltija voi olla arvokas
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista lääkkeistään. 
Tällä direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön on pysyttävä 
ensisijaisina lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä. 
Myyntiluvan haltija voi olla toinen
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista lääkkeistään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
tärkeää asemaa potilaille ja yleisölle 
tiedottamisen parantamisessa. Tällä 
direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle tarjoamaa
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ovat tärkeimmät ja ensisijaiset luotettavan ja objektiivisen lääketiedon 
lähteet potilaille ja yleisölle. Myyntiluvan haltijat voivat antaa täydentävää tietoa mutteivät 
korvata toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Tarkistus 51
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
tärkeinä lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä.
Myyntiluvan haltija voi olla arvokas 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista 
lääkkeistään. Tällä direktiivillä olisi siksi 
luotava oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää 
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
ensisijaisina lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä. 
Reseptilääkkeiden yleistä mainontaa 
koskeva kielto olisi säilytettävä.

Or. en

Perustelu

On painotettava, että uusilla säännöksillä ei ole tarkoitus korvata potilaan ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön välistä suhdetta vaan tukea sitä. Erittäin kilpailluilla 
markkinoilla lääkeyhtiöiden on mainostettava tuotteitaan muiden ennaltaehkäisevien tai 
parantavien vaihtoehtojen asemesta, joten niiden tarjoama "tieto" on jo lähtökohtaisesti 
luonteeltaan mainostavaa.

Tarkistus 52
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä tärkeinä 
lääketiedon lähteinä laajalle yleisölle. 
Jäsenvaltioiden olisi autettava kansalaisia 
saamaan laadukasta tietoa asianmukaisten 
kanavien välityksellä. Myyntiluvan haltija 
voi olla arvokas muuhun kuin 

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä 
ensisijaisina lääketiedon lähteinä laajalle 
yleisölle. Jäsenvaltioiden olisi autettava 
kansalaisia saamaan laadukasta tietoa 
asianmukaisten kanavien välityksellä. 
Myyntiluvan haltija voi olla arvokas 
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myynninedistämiseen tähtäävän tiedon 
lähde omista lääkkeistään. Tällä 
direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää 
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista lääkkeistään. 
Tällä direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää 
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Myyntiluvan haltija voi olla toinen 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista 
lääkkeistään, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tärkeää asemaa 
potilaille ja yleisölle tiedottamisen 
parantamisessa. Tällä direktiivillä olisi 
siksi luotava oikeudellinen kehys, joka 
koskee myyntiluvan haltijan yleisölle 
tarjoamaa tiettyä lääketietoa. 
Reseptilääkkeiden yleistä mainontaa 
koskeva kielto olisi säilytettävä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala reseptilääkkeisiin, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat 
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin.

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymän myyntiluvan 
haltijan tarjoamiin tietoihin 
reseptilääkkeistä, sillä voimassa olevat 
yhteisön säännöt sallivat ilman 
lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 55
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala reseptilääkkeisiin, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat 
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin.

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala reseptilääkkeisiin, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat 
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin. 
Tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltioiden on sallittava myyntiluvan 
haltijan tai tätä edustavan kolmannen 
osapuolen antaa yleisölle tiettyjen 
kanavien kautta tietynlaista tietoa luvan 
saaneista reseptilääkkeistä, kunhan 
huolehditaan asianmukaisesta 
seurannasta. Tiedottaminen, joka ei 
kuulu ehdotettuun VIII a osastoon, olisi 
sallittava, ellei se ole mainontaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun direktiivin soveltamisalaa. On tärkeää, että uudella 
säädöksellä ei kielletä tahattomasti tietynlaisen tiedon antamista, esimerkiksi vastauksia 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten tiedusteluihin luvattomista käyttötarkoituksista.
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Tarkistus 56
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala reseptilääkkeisiin, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat 
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin.

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala myyntiluvan haltijan 
tarjoamin tietoihin reseptilääkkeistä, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat 
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin. 
Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta muun henkilön tai organisaation, 
ennen kaikkea lehdistön tai potilaiden ja 
potilasjärjestöjen, oikeuteen ilmaista 
näkemyksiään reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että ne toimivat 
riippumattomasti ja että ne eivät toimi 
suoraan tai välillisesti myyntiluvan 
haltijan puolesta, ohjeiden perusteella tai 
eduksi ja että ne ilmoittavat tietolähteen.

Or. en

Tarkistus 57
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
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Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

Siksi luvan saaneita reseptilääkkeitä 
koskevassa yleisölle tiedottamisessa olisi 
noudatettava tiettyjä laatuvaatimuksia: 
tiedon on oltava objektiivista ja 
puolueetonta, potilaslähtöistä, näyttöön 
perustuvaa, ajantasaista, luotettavaa, 
ymmärrettävää, saatavilla olevaa, avointa, 
olennaista ja lakisääteisen tiedon 
mukaista.

Or. en

Perustelu

Lääkefoorumin kolmivuotinen työskentely, johon osallistui Euroopan komission, 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja sidosryhmien edustajia, päättyi sopimukseen 
potilaille tarjottavaa tietoa koskevista laatukriteereistä. Ne olisi otettava huomioon 
nykyisessä lainsäädäntätyössä. Esimerkkejä siitä, miten laatuperiaatteita sovelletaan 
käytännössä, annettiin "Delivering for patients" -konferenssissa (25. maaliskuuta 2009) ja 
Euroopan lääkefoorumin potilaille tiedottamista koskevassa viiteasiakirjassa.

Tarkistus 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
Siksi toimivaltaisten viranomaisten olisi 
hyväksyttävä reseptilääkkeitä koskeva
yleisölle tiedottaminen etukäteen ja se 
olisi tarjottava vain hyväksyttävässä 
muodossa.

Or. en
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Tarkistus 59
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi.
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan 
luotettavaa ja vertailtavissa olevaa tietoa 
lääkkeiden eduista ja riskeistä saa levittää 
käyttämällä asetuksen (EY) N:o 726/2004 
57 artiklan 1 kohdan l alakohdassa ja 
57 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
yhteisön tietokantaa (jäljempänä 
"Eudrapharm-tietokanta"). 
Tietosisällössä tulisi ottaa huomioon 
potilaiden tarpeet ja odotukset, jotta he 
voisivat olla enemmän osallisina, tehdä 
perusteltuja valintoja ja jotta lääkkeiden 
käyttö järkiperäistyisi.

Or. en

Perustelu

Erittäin kilpailluilla markkinoilla lääkeyhtiöiden on mainostettava tuotteitaan muiden 
ennaltaehkäisevien tai parantavien vaihtoehtojen asemesta, joten niiden tarjoama "tieto" on 
jo lähtökohtaisesti luonteeltaan mainostavaa. Hyödyllisen potilaille tarjottavan tiedon tulisi 
olla vertailtavissa olevaa, jotta käyttäjät voivat analysoida huolenaiheitaan, saada realistista 
tietoa terveydentilansa kehittymisestä, auttaa heitä ymmärtämään, milloin tarvitaan 
lisätutkimuksia, saada tietoa olemassa olevista hoidoista ja mitä niiltä voidaan odottaa.

Tarkistus 60
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 



AM\817858FI.doc 25/179 PE441.215v02-00

FI

laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä on saatavilla. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 61
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi.
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan virallista
tietoa luvan saaneiden lääkkeiden eduista 
ja riskeistä saa tarjota käyttämällä 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan l alakohdassa ja 57 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua unionin 
tietokantaa (jäljempänä "Eudrapharm-
tietokanta"). Tietosisällössä tulisi ottaa 
huomioon potilaiden tarpeet ja odotukset, 
jotta he voisivat olla enemmän osallisina, 
tehdä perusteltuja valintoja ja jotta 
lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi.

Or. en

Perustelu

Tiedon tarjoaminen olisi rajattava virallisiin asiakirjoihin. Näin ollen viittaus 
laatukriteereihin on tarpeeton.
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Tarkistus 62
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta 
tarkoin määriteltyä lääkkeisiin liittyvää 
tietoa.

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija tarjoaa ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua tarjota. On 
aiheellista selventää, että myyntiluvan 
haltija voi tarjota hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sekä julkisen arviointikertomuksen 
sisällön.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa etusijalla ovat potilaiden oikeudet saada laadukasta ja muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävää tietoa eivätkä teollisuuden oikeudet tiedottaa suoraan 
yleisölle tuotteistaan.

Tarkistus 63
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
vahvistettua tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, on aiheellista sallia 
myyntiluvan haltijan tarjota hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja hyväksyttyjen
tuoteselosteiden viimeisimmät päivitetyt 



AM\817858FI.doc 27/179 PE441.215v02-00

FI

valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta 
tarkoin määriteltyä lääkkeisiin liittyvää 
tietoa.

versiot.

Or. en

Perustelu

On tehotonta, että lääketeollisuus voi laatia asiakirjoja käyttäen vain osia 
valmisteyhteenvedosta irrallaan muista osista, joita tarvitaan yhteenvetojen ymmärtämiseksi 
asianmukaisesti, ja että se voi laatia vapaamuotoisia selosteita. Sekaannusta voi myös 
aiheuttaa se, että liikkeellä on kaksi erityyppistä selostetta, joista toinen on hyväksytty 
virallisesti ja toinen on valmistajan uudelleen laatima versio. Vaarana on, että tämä johtaa 
reseptilääkkeiden mainosmateriaalin julkiseen levitykseen ja terveysviranomaisille 
aiheutuvaan hallinnolliseen taakkaan.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta tarkoin 
määriteltyä lääkkeisiin liittyvää tietoa.

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija tarjoaa ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua tarjota. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
tarjota hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta tarkoin 
määriteltyä lääkkeisiin liittyvää tietoa.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en



PE441.215v02-00 28/179 AM\817858FI.doc

FI

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 65
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta 
tarkoin määriteltyä lääkkeisiin liittyvää 
tietoa.

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja potilaan ohjeiden
sisältö.

Or. en

Perustelu

Kohta on epäselvä, joten sitä on muutettava konkreettisemmaksi ja helpommin 
ymmärrettäväksi.

Tarkistus 66
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta 
tarkoin määriteltyä lääkkeisiin liittyvää 
tietoa.

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
vahvistettua lakisääteistä tietoa, on 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
tarjota hyväksytyt valmisteyhteenvedot ja 
hyväksytyt tuoteselosteet.

Or. en

Perustelu

Teollisuuden tulisi ainoastaan tarjota tietoa, ei levittää sitä. Ehdotuksen tavoitteena tulisi olla 
potilaiden oikeus saada virallisia asiakirjoja. Siinä ei tulisi sallia sitä, että teollisuus tarjoaa 
vapaamuotoista tietoa.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymää laadukasta tietoa 
asianmukaisessa muodossa, ja erottaa 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävä tieto mainonnasta, olisi 
määriteltävä, minkä tyyppistä tietoa on 
sallittua levittää. On aiheellista sallia 
myyntiluvan haltijan julkistaa 
hyväksyttyjen valmisteyhteenvetojen ja 
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avainkohtien puitteissa sekä muuta tarkoin 
määriteltyä lääkkeisiin liittyvää tietoa.

tuoteselosteiden sisältö, lääketietoa 
koskeva tiivistelmä ("drug-fact-box") 
mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 68
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta 
tarkoin määriteltyä lääkkeisiin liittyvää 
tietoa.

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija tarjoaa ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua tarjota. On 
aiheellista selventää, että myyntiluvan 
haltija voi julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen, tuoteselosteiden ja 
julkisen arviointikertomuksen sisällön.

Or. en

Perustelu

Uudelleenmuotoillun pakkausselosteen vaarana on, että poiketaan alkuperäisestä. Tämän 
asemesta tulisi keskittyä virallisen pakkausselosteen luettavuuden parantamiseen.

Tarkistus 69
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että (11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
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myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta tarkoin 
määriteltyä lääkkeisiin liittyvää tietoa.

myyntiluvan haltija asettaa saataville
ainoastaan laadukasta tietoa, ja erottaa 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävä tieto mainonnasta, olisi 
määriteltävä, minkä tyyppistä tietoa on 
sallittua levittää. On aiheellista sallia 
myyntiluvan haltijan asettaa saataville 
toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymien valmisteyhteenvetojen ja 
tuoteselosteiden viimeisin versio.

Or. fr

Perustelu

On aiheellista varmistaa, että myyntiluvan haltijat esittävät täydellistä ja ajantasaistettua 
tietoa. Niillä ei saa olla lupaa esittää vaillinaista tietoa.

Tarkistus 70
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Reseptilääkkeistä olisi tiedotettava 
yleisölle ainoastaan tiettyjen 
viestintäkanavien kautta, mukaan luettuina 
internet ja terveydenhoitoalan julkaisut, 
jotta vältettäisiin se, että yleisölle 
suunnattu ei-toivottu tiedottaminen vie 
tehon mainontakiellolta. Jos tietoa 
levitetään television tai radion välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

(12) Reseptilääkkeistä olisi tarjottava
yleisölle tietoa tiettyjen viestintäkanavien 
kautta, mukaan luettuina terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö, virallisesti hyväksytyt 
verkkosivustot, esitteet ja 
terveydenhoitoalan julkaisut, jotta 
vältettäisiin se, että yleisölle suunnattu ei-
toivottu tiedottaminen vie tehon 
mainontakiellolta. Jos myyntiluvan haltija 
tarjoaa tietoa television, radion tai 
sanomalehtien, aikakauslehtien ja 
vastaavien julkaisujen välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

Or. en
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Perustelu

Internetistä on tullut tärkeä ja tehokas väline tiedonhakijoille; vuonna 2006 lähes 
80 prosenttia internetin käyttäjistä oli etsinyt terveystietoa verkosta. Potilaat käyttävät 
internetiä myös etsiäkseen sellaista tietoa sairastamistaan sairauksista, jota he eivät saa 
tavanomaisilta terveyspalvelujen tarjoajilta. Potilaiden tarpeisiin vastaamiseksi olisi 
perustettava virallisesti hyväksyttyjä ja laatumerkinnällä varustettuja terveysalan internet-
sivustoja jäsenvaltioiden kielillä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä ja internetistä 
saatavaa tietoa olisi täydennettävä terveystietoesitteillä.

Tarkistus 71
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Reseptilääkkeistä olisi tiedotettava
yleisölle ainoastaan tiettyjen 
viestintäkanavien kautta, mukaan luettuina 
internet ja terveydenhoitoalan julkaisut, 
jotta vältettäisiin se, että yleisölle 
suunnattu ei-toivottu tiedottaminen vie 
tehon mainontakiellolta. Jos tietoa 
levitetään television tai radion välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

(12) Myyntiluvan haltijoiden tulisi 
tiedottaa reseptilääkkeistä yleisölle 
ainoastaan kirjallisesti tiettyjen 
viestintäkanavien kautta, mukaan luettuina 
internet, jotta vältettäisiin se, että yleisölle 
suunnattu ei-toivottu tiedottaminen vie 
tehon mainontakiellolta. Jos tietoa 
levitetään television, internet-television, 
videoaineiston, sanomalehtien, 
aikakauslehtien ja vastaavien julkaisujen
tai radion välityksellä potilaille, joita ei 
suojella tällaiselta ei-toivotulta 
tiedottamiselta, tällaista tiedottamista ei 
pitäisi sallia.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan 
levittämän tiedon määritelmän osalta. On suotavampaa viitata myyntiluvan haltijan 
tiedottamiseen. Myyntiluvan haltijan tiedottaminen yleisölle lääkkeistä tulisi sallia vain 
kirjallisesti, jotta tiedottamista voidaan seurata. Jos tietoa levitetään esimerkiksi television, 
internet-television, radion tai terveydenhoitoalan julkaisujen välityksellä, potilaita ei suojella 
tällaiselta ei-toivotulta tiedottamiselta, ja tällaista tiedottamista ei pitäisi sallia. 
Verkkosivustojen videoaineistossa saatetaan syyllistyä piilomainontaan, minkä vuoksi sitä ei 
pitäisi sallia.
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Tarkistus 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Reseptilääkkeistä olisi tiedotettava 
yleisölle ainoastaan tiettyjen 
viestintäkanavien kautta, mukaan luettuina 
internet ja terveydenhoitoalan julkaisut, 
jotta vältettäisiin se, että yleisölle 
suunnattu ei-toivottu tiedottaminen vie 
tehon mainontakiellolta. Jos tietoa 
levitetään television tai radion välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

(12) Myyntiluvan haltijan tulisi tiedottaa 
reseptilääkkeistä yleisölle toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymällä tavalla 
ainoastaan tiettyjen viestintäkanavien 
kautta, mukaan luettuina internet ja 
terveydenhoitoalan julkaisut, jotta 
vältettäisiin se, että yleisölle suunnattu ei-
toivottu tiedottaminen vie tehon 
mainontakiellolta. Jos myyntiluvan haltija 
tarjoaa tietoa television, radion tai 
sanomalehtien, aikakauslehtien ja 
vastaavien julkaisujen välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

Or. en

Tarkistus 73
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Reseptilääkkeistä olisi tiedotettava 
yleisölle ainoastaan tiettyjen 
viestintäkanavien kautta, mukaan luettuina 
internet ja terveydenhoitoalan julkaisut, 
jotta vältettäisiin se, että yleisölle 
suunnattu ei-toivottu tiedottaminen vie 
tehon mainontakiellolta. Jos tietoa 
levitetään television tai radion välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

(12) Ainoastaan myyntiluvan haltijan 
tulisi tiedottaa yleisölle reseptilääkkeistä 
tiettyjen viestintäkanavien kautta, jotta 
vältettäisiin se, että yleisölle suunnattu ei-
toivottu tiedottaminen vie tehon 
mainontakiellolta. Jos myyntiluvan haltija 
tarjoaa tietoa television, internet-
sivustojen, radion tai sanomalehtien, 
aikakauslehtien ja vastaavien julkaisujen
välityksellä potilaille, joita ei suojella 
tällaiselta ei-toivotulta tiedottamiselta, 
tällaista tiedottamista ei pitäisi sallia.
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Or. en

Perustelu

"Internet-sivustot" tulisi lisätä luetteloon, koska ne ovat yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista 
tavoista harjoittaa joukkotiedotusta yleisölle.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Internet on tärkeä tiedonlähde yhä 
useammalle potilaalle. Tämä suuntaus 
todennäköisesti voimistuu lähivuosina. 
Tämän kehityksen huomioon ottamiseksi 
ja sähköisten terveydenhuoltopalvelujen 
merkityksen lisäämiseksi lääketietoa olisi 
tarjottava myös kansallisten 
riippumattomien terveydenhuollon 
internet-sivustojen kautta. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
valvottava kyseisiä sivustoja. 
Jäsenvaltioiden olisi ylläpidettävä 
sivustoja yhteistyössä sidosryhmien, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön tai 
potilasjärjestöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Internetistä on tullut tärkeä ja tehokas tiedonlähde. Internetistä saadut väärät tiedot voivat 
aiheuttaa vahinkoa, joten on tarpeen pikaisesti vastata potilaiden tarpeisiin ja perustaa 
virallisesti hyväksyttyjä terveydenhuollon sivustoja. Jäsenvaltioiden on valvottava näillä 
sivustoilla olevia tietoja, jotta voidaan varmistaa, että tiedot ovat riippumattomia ja 
objektiivisia. Tietojen olisi oltava potilasystävällisiä, joten terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tai potilasjärjestöjen olisi osallistuttava sivustojen perustamiseen ja 
ylläpitämiseen.
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Tarkistus 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää 
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan 
vastaavantasoinen, riittävä ja tehokas 
seuranta.

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää 
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
tarjoamista. Olisi tarjottava vain 
toimivaltaisten viranomaisten ennakolta 
hyväksymää tietoa, ja tieto olisi tarjottava 
vain hyväksytyssä muodossa.

Or. en

Tarkistus 76
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää 
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 

(14) Tässä direktiivissä tarkoitettuja luvan 
saaneita reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää 
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
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tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan 
vastaavantasoinen, riittävä ja tehokas 
seuranta.

noudateta. Sellaisia tapauksia varten, 
joissa säännöksiä ei noudateta, olisi 
otettava käyttöön menettelyjä, joiden 
avulla myyntiluvan haltijat voivat olla 
edustettuina ja tulla kuulluiksi 
tapauksensa käsittelyn aikana. Seurannan 
olisi perustuttava tietojen valvontaan ennen 
niiden levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan riittävä, tehokas ja 
riippumaton seuranta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään direktiivin soveltamisalaa vahvistamalla, ettei tämä lainsäädäntö 
kata tietyistä lääketyypeistä tai lääkeryhmistä tiedottamista. Tietynlaisten tietojen osalta on 
vaikea määrittää, onko tieto mainontaa vai muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
tiedottamista. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi hyväksyttävä tällaiset tiedot 
ennen niiden levittämistä. Viranomaisten valvomia riippumattomia seurantamekanismeja olisi 
otettava käyttöön silloinkin, kun toinen taho vastaa tietojen seurannasta.

Tarkistus 77
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää 
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää 
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Nämä säännöt olisi 
yhdenmukaistettava EU:n tasolla 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
Seurannan olisi perustuttava tietojen 
valvontaan ennen niiden levittämistä, paitsi 
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menetelmä, jolla taataan 
vastaavantasoinen, riittävä ja tehokas 
seuranta.

jos toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
hyväksyneet tietojen sisällön tai jos 
käytössä on jokin muu menetelmä, jolla 
taataan vastaavantasoinen, riittävä ja 
tehokas seuranta.

Or. en

Tarkistus 78
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan 
vastaavantasoinen, riittävä ja tehokas 
seuranta.

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija tarjoaa
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
VIII a osaston säännösten mukaista 
aineistoa. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön sääntöjä, joilla luodaan tehokkaita 
riippumattomia seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijan tarjoamien asiakirjojen tulisi olla saatavilla vain niille henkilöille, jotka 
itse etsivät tietoa, toisin sanoen olisi sovellettava "vetoperiaatetta". Toimet, joilla pyritään 
valvomaan jälkeenpäin suoraan kuluttajille suunnattua mainontaa Yhdysvalloissa ja suoraan 
lääkkeiden määrääjille suunnattua mainontaa Euroopassa, ovat selvästi epäonnistuneet. 
Asiaankuuluvilla "sääntelyelimillä" on taipumus havaita rikkomukset liian myöhään, usein 
kun vahinko on jo tapahtunut, ja niillä on vaikeuksia asettaa seuraamuksia.
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Tarkistus 79
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan 
vastaavantasoinen, riittävä ja tehokas 
seuranta.

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija tarjoaa
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
VIII a osaston säännösten mukaista 
aineistoa. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön sääntöjä, joilla luodaan tehokkaita 
riippumattomia seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista viitata VIII a osastoon yritysten tarjoaman tiedon osalta. Kun yritykset 
voivat tarjota ainoastaan virallisia asiakirjoja, seuranta on huomattavasti yksinkertaisempaa.

Tarkistus 80
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija levittää
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 

(14) Reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija tarjoaa
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
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luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Seurannan olisi perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan 
vastaavantasoinen, riittävä ja tehokas 
seuranta.

luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta, sekä 
muutoksenhakujärjestelmät kuluttajille. 
Seurannan olisi perustuttava tietojen 
valvontaan ennen niiden levittämistä, paitsi 
jos toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
hyväksyneet tietojen sisällön.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa etusijalla ovat potilaiden oikeudet saada laadukasta ja muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävää tietoa eikä teollisuuden oikeudet tiedottaa suoraan yleisölle 
tuotteistaan. Seurantajärjestelmän tulisi olla toimiva ja tehokas. On otettava käyttöön myös 
tehokkaita ja kuluttajaystävällisiä kantelumenettelyjä ja muutoksenhakujärjestelmiä. Tiedon 
tulisi olla sisällöltään samanlaista. Tämä on myös ehdotuksen 100 g artiklan mukaista, koska 
siinä viitataan sisältöön.

Tarkistus 81
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission olisi kuultava 
potilasjärjestöjä ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon ja sen soveltamiseen 
jäsenvaltioissa liittyvissä kysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon myös terveydenhuollon ammattihenkilöstön kannat tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon ja soveltamiseen.
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Tarkistus 82
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
1 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 1 artiklan 26 kohta 
seuraavasti:
"26. Potilaan ohjeet: lääkkeen mukana 
olevaa selostetta, joka sisältää tietoja 
potilaalle ja joka vastaa potilaiden 
todellisia tarpeita. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja Euroopan 
lääkeviraston on otettava potilasjärjestöt 
mukaan tietojen kehittämiseen ja 
tarkistamiseen."

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 2 kappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 83
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 86 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Tässä osastossa "lääkemainonnalla" 
tarkoitetaan kaikenlaista ovelta ovelle 
tiedottamista, asiakkaitten hankintaa tai 
kannustimia, joiden tarkoituksena on 
edistää lääkkeiden määräämistä, 
luovutusta, myyntiä tai kulutusta; siihen 
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sisältyvät erityisesti:
– yleinen lääkemainonta, mukaan lukien 
myyntiluvan haltijan suoraan tai 
epäsuorasti kolmannen osapuolen kautta 
julkaisemat kirjoitukset blogeissa ja 
internet-sivustoilla ja sosiaalinen media 
(ns. suusta suuhun -markkinointi),
– lääkkeiden määräämiseen tai 
luovuttamiseen oikeutetuille henkilöille 
suunnattu lääkemainonta,
– lääke-esittelijöiden käynnit lääkkeiden 
määräämiseen oikeutettujen henkilöiden 
luona,
– näytteiden toimittaminen,
– kannustimet lääkkeiden 
määräämiseksi, luovuttamiseksi tai, 
kansalaisten, potilaiden ja heidän 
hoitajiensa osalta, käyttämiseksi lahjan 
tai edun tarjoamisen tai lupaamisen 
muodossa, olivatpa ne rahana tai 
luontoissuorituksena, paitsi silloin, kun 
niiden todellinen arvo on vähäinen,
– yleisön huomion kiinnittäminen tiettyyn 
lääkkeeseen tai lääkeryhmään käyttäen 
terapeuttisia vaikutuksia tai merkkejä ja 
oireita,
– sellaisten myynninedistämiseen 
tähtäävien kokousten tukeminen, joihin 
osallistuu lääkkeiden määräämiseen tai 
luovuttamiseen oikeutettuja henkilöitä,
– sellaisten tieteellisten kongressien 
tukeminen, joihin osallistuu lääkkeiden 
määräämiseen tai luovuttamiseen 
oikeutettuja henkilöitä, sekä erityisesti 
heidän matka- ja majoituskulujensa 
maksaminen tuossa yhteydessä."

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon kehittyvät markkinakäytännöt , kuten suusta suuhun 
-markkinointi ja mainonta internetin sosiaalisessa mediassa. On tärkeää laajentaa 
kohtuuttomien kannustimien kieltoa kansalaisiin, potilaisiin ja heidän hoitajiinsa. Sairauksien 
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merkkeihin tai oireisiin perustuvat lääkkeiden käyttösuositukset voivat lisätä 
itsediagnosointia, itselääkitystä ja tarpeetonta lääkkeiden käyttöä.

Tarkistus 84
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 1 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään 86 artiklan 1 kohtaan 
luetelmakohta seuraavasti:
– yleisön huomion kiinnittäminen tiettyyn 
lääkkeeseen tai lääkeryhmään käyttäen 
terapeuttisia vaikutuksia tai oireita,

Or. en

Perustelu

Sairauksien oireisiin perustuvat lääkkeiden käyttösuositukset voivat lisä itsediagnosointia, 
itselääkitystä ja tarpeetonta lääkkeiden käyttöä.

Tarkistus 85
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 1 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään 86 artiklan 1 kohtaan 
luetelmakohta seuraavasti:
– yleisön huomion kiinnittäminen tiettyyn 
lääkkeeseen tai lääkeryhmään käyttäen 
terapeuttisia vaikutuksia tai merkkejä ja 
oireita,

Or. en
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Perustelu

Sairauksien merkkeihin tai oireisiin perustuvat lääkkeiden käyttösuositukset voivat lisätä 
itsediagnosointia, itselääkitystä ja tarpeetonta lääkkeiden käyttöä. Tätä olisi vältettävä.

Tarkistus 86
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
 86 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– merkintöjä ja pakkausselosteita, joihin 
sovelletaan V osaston säännöksiä;

– merkintöjä, joissa on aina vähintään 
mainittava yleinen kansainvälinen nimi,
ja pakkausselosteita, joihin sovelletaan 
V osaston säännöksiä;

Or. en

Perustelu

Olisi käytettävä järjestelmällisesti yleistä kansainvälistä nimeä (INN) (sen vaikuttavan aineen 
nimi, jonka yleinen kanta yksilöi aineen ryhmän), jotta potilaat voivat olla enemmän 
osallisina (tämä auttaa lisäämään potilaiden tietämystä siitä, mitä vaikuttavia aineita he 
nauttivat).

Tarkistus 87
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
 86 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"– kirjeenvaihtoa, johon mahdollisesti 
liittyy muuta kuin myynninedistämiseen 
tähtäävää aineistoa, jota tarvitaan 
tiettyyn lääkettä koskevaan, myös 
viestintäalan järjestön esittämään
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erityiskysymykseen vastaamiseksi;

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää mahdollisuus "kirjeenvaihtoa jota tarvitaan tiettyyn lääkettä koskevaan 
erityiskysymykseen vastaamiseksi", jotta potilaiden asiantuntijajärjestöt voivat saada 
pyytämäänsä tieteellistä tietoa.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kirjeenvaihtoa, johon mahdollisesti 
liittyy muuta kuin myynninedistämiseen 
tähtäävää aineistoa, jota tarvitaan 
tiettyyn lääkettä koskevaan 
erityiskysymykseen vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 89
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – Muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kirjeenvaihtoa, johon mahdollisesti 
liittyy muuta kuin myynninedistämiseen 
tähtäävää aineistoa, jota tarvitaan 
tiettyyn lääkettä koskevaan 
erityiskysymykseen vastaamiseksi;
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Or. en

Perustelu

Palautetaan nykyisen säädöksen teksti. On asianmukaisempaa selventää VIII osastossa, että 
kyseessä ei ole mainonta.

Tarkistus 90
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja, jos ne 
eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja;

– todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi saatavuutta, 
pakkausmuutoksia, varoituksia 
haittavaikutuksista lääkeseurannan 
perusteella, myyntiluetteloita ja 
hintalistoja, lääkkeen 
ympäristövaikutuksia ja käyttämättömän 
lääkkeen tai lääkkeestä aiheutuvan 
jätteen hävittämistä sekä viittauksia 
käytössä oleviin keräysjärjestelmiin, jos ne 
eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja 
eivätkä kannusta lääkkeen käyttöön tai 
edistä sitä;

Or. en

Tarkistus 91
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia, 

– lääkkeisiin liittyviä todellisia tietoja 
(mukaan luettuina ilmoitukset tai 
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varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja, jos ne 
eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja;

lausumat, joita annetaan viestintäalan 
järjestöille joko vastauksena suoriin 
tiedusteluihin tai levittämällä tällaista 
tietoa konferenssien tai kirjallisten 
tiedotteiden välityksellä, sekä osakkaille 
ja/tai sääntelyviranomaisille annettavat 
tiedot ja raportit) ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja sekä 
lääkekorvauksia, jos tällaiset tiedot ja 
viiteasiakirjat eivät sisällä lääkkeen 
myynninedistämiseen tähtääviä tietoja

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään direktiivin soveltamisalaa. Yritysten olisi jatkossakin voitava 
tarjota tiettyjä tietoja. Esimerkiksi osakemarkkinasääntöjen mukaan yritysten on annettava 
sijoittajille asianmukaisia tietoja tärkeistä muutoksista ja työntekijät on pidettävä ajan tasalla 
yrityksissä tapahtuvista muutoksista. "Lääkettä koskevan tiedon" voitaisiin katsoa 
tarkoittavan kaikenlaista tietoa tuotteen ominaisuuksista, niin hyvistä kuin huonoista, ja sillä 
voitaisiin tahattomasti estää varoitukset ja maininnat haittavaikutuksista.

Tarkistus 92
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
 86 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja, jos ne 
eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja;

– todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi lääkkeen 
ympäristövaikutuksia, saatavuutta, 
pakkausmuutoksia, varoituksia 
haittavaikutuksista lääkeseurannan 
perusteella, myyntiluetteloita ja 
hintalistoja, jos ne eivät sisällä lääkettä 
koskevia tietoja eivätkä kannusta 
lääkkeen käyttöön tai edistä sitä;
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Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin 2001/83/EY 86 artiklan 2 kohdassa luetellaan tietyt lähteet, jotka 
jätetään "mainonnan" määritelmän ulkopuolelle. Nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia 
mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan levittämän "tiedon" määritelmän osalta. 
Komission ehdottamat lukuisat poikkeukset vaarantavat "tiedon" objektiivisuuden: mainonta 
voitaisiin itse asiassa kattaa liian laajalla "tiedon" määritelmällä. Sen vuoksi on 
suotavampaa viitata tiettyihin myyntiluvan haltijan "asiakirjoihin", jotka luetellaan 
VIII a osastossa.

Tarkistus 93
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen;

– ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, että ne 
perustuvat tieteelliseen näyttöön ja että
niillä ei ole edes epäsuoraa yhteyttä 
lääkkeeseen;

Or. en

Perustelu

Tiedon on perustuttava tieteelliseen näyttöön.

Tarkistus 94
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ihmisten terveyteen tai sairauksiin – ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
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liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen;

liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä yksittäiseen 
lääkkeeseen;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään direktiivin soveltamisalaa. Yritysten olisi jatkossakin voitava 
tarjota tiettyjä tietoja. Esimerkiksi osakemarkkinasääntöjen mukaan yritysten on annettava 
sijoittajille asianmukaisia tietoja tärkeistä muutoksista ja työntekijät on pidettävä ajan tasalla 
yrityksissä tapahtuvista muutoksista. "Lääkettä koskevan tiedon" voitaisiin katsoa 
tarkoittavan kaikenlaista tietoa tuotteen ominaisuuksista, niin hyvistä kuin huonoista, ja sillä 
voitaisiin tahattomasti estää varoitukset ja maininnat haittavaikutuksista.

Tarkistus 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– myyntiluvan haltijan suorittamaa, 
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, johon sovelletaan 
VIII a osaston säännöksiä."

– myyntiluvan haltijan suorittamaa, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymää 
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, joka toteutetaan 
hyväksytyssä muodossa ja johon 
sovelletaan VIII a osaston säännöksiä

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).
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Tarkistus 96
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– myyntiluvan haltijan suorittamaa, 
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, johon sovelletaan 
VIII a osaston säännöksiä.".

– myyntiluvan haltijan laatimia, 
reseptilääkkeitä koskevia ja virallisesti 
hyväksyttyjä yleisölle tarjottavia 
asiakirjoja, joihin sovelletaan 
VIII a osaston säännöksiä."

Or. en

Perustelu

Kaikki virallisten asiakirjojen tai 86 artiklan 2 kohdan aiemmissa luetelmakohdissa luetellun 
tiedon ohella tarjottava tieto on hyväksyttävä virallisesti ennen kuin lääkeyhtiöt voivat 
tarjoavat sitä.

Tarkistus 97
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– myyntiluvan haltijan suorittamaa,
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, johon sovelletaan 
VIII a osaston säännöksiä."

– reseptilääkkeitä koskevia virallisesti 
hyväksyttyjä asiakirjoja."

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan 
levittämän tiedon määritelmän osalta. Komission ehdottamat poikkeukset vaarantavat tiedon 
objektiivisuuden: mainonta voitaisiin itse asiassa kattaa liian laajalla tiedon määritelmällä. 
Sen vuoksi on suotavampaa viitata tiettyihin myyntiluvan haltijan asiakirjoihin, jotka 
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luetellaan VIII a osastossa. Yritysten olisi jatkossakin voitava tarjota tiettyjä tietoja 
investoijilleen ja työntekijöilleen sallimatta kuitenkaan tällaisen tiedon väärinkäyttöä (suusta 
suuhun -markkinointi).

Tarkistus 98
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– investoijille ja työntekijöille tarjottavia 
todellisia tietoja merkittävistä yrityksissä 
tapahtuvista muutoksista edellyttäen, että 
sitä ei hyödynnetä tuotteen 
mainostamiseen yleisölle;

Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin 2001/83/EY 86 artiklan 2 kohdassa luetellaan tietyt lähteet, jotka 
jätetään "mainonnan" määritelmän ulkopuolelle. Nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia 
mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan levittämän "tiedon" määritelmän osalta. 
Komission ehdottamat lukuisat poikkeukset vaarantavat "tiedon" objektiivisuuden: mainonta 
voitaisiin itse asiassa kattaa liian laajalla "tiedon" määritelmällä. Sen vuoksi on 
suotavampaa viitata tiettyihin myyntiluvan haltijan "asiakirjoihin", jotka luetellaan 
VIII a osastossa.

Tarkistus 99
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 86 artiklaan kohta 
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seuraavasti:
"(2 a) Sovellettaessa edellä 2 kohdassa 
tarkoitettuja mainontaa koskevia 
poikkeuksia tällaisia myyntiluvan haltija 
ja myyntiluvan haltijan puolesta toimiva 
kolmas osapuoli on yksilöitävä tällaiseksi 
osapuoleksi."

Or. en

Perustelu

Yleisölle on oltava selvää, että lääkeyhtiöt tarjoavat tietoa: jos tietoa tarjoaa kolmas 
osapuoli, on ilmoitettava selvästi, että kolmas osapuoli toimii lääkeyhtiön puolesta.

Tarkistus 100
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 86 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"(2 a) Sovellettaessa edellä 2 kohdassa 
tarkoitettuja mainontaa koskevia 
poikkeuksia tällaisia myyntiluvan haltija 
ja myyntiluvan haltijan puolesta toimiva 
kolmas osapuoli on yksilöitävä tällaiseksi 
osapuoleksi."

Or. en

Perustelu

Yleisölle on oltava selvää, että lääkeyhtiöt tarjoavat tietoa: jos tietoa tarjoaa kolmas 
osapuoli, on ilmoitettava selvästi, että kolmas osapuoli toimii lääkeyhtiön puolesta.
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Tarkistus 101
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 86 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 b. Tätä tarkoitusta varten on lisättävä 
seuraava lausuma: "Eturistiriita: Näiden 
tietojen keräämisestä ja levittämisestä 
vastaa [yrityksen nimi], jonka valmistama 
[lääkkeen nimi] on".

Or. en

Perustelu

Vakiomuotoinen lausuma auttaa ymmärtämään helposti, että tietojen tarjoamisesta vastaa 
lääkeyhtiö tai ne tarjotaan lääkeyhtiön puolesta. On tärkeää, että lausuma alkaa sanalla 
"eturistiriita", jotta estetään lausuman väärinkäyttö. Muutoin se voitaisiin ymmärtää laadun 
takeena tai sillä voitaisiin edistää lääkeyhtiön imagoa.

Tarkistus 102
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 88 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Yleisesti saadaan mainostaa sellaisia 
lääkkeitä, jotka koostumuksensa ja 
tarkoituksensa perusteella on tarkoitettu 
ja suunniteltu käytettäviksi tarvittaessa 
proviisorin antamilla ohjeilla ilman 
lääkärin suorittamaa diagnoosia, 
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lääkemääräystä tai hoidon seurantaa."

Or. en

Perustelu

Reseptilääkkeiden televisiomainonta tulisi kieltää. Sillä pyritään ainoastaan lisäämään 
kyseisen tuotteen kulutusta. Televisiomainosten lyhyt kesto ei mahdollista olennaisen tiedon ja 
asianmukaisten suojalausekkeiden tarjoamista.

Tarkistus 103
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 88 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

(2) Poistetaan 88 artiklan 4 kohta.

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa 
ei sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

Or. en

Perustelu

Voimassa olevassa lainsäädännössä rajataan yleisölle suunnatut tiedotuskampanjat
rokotuksiin. Tämä on jo osoittautunut kyseenalaiseksi (yksipuolinen tiedottaminen). Uuden 
sanamuodon myötä teollisuus voisi toteuttaa kampanjoita mistä tahansa aiheesta 
"kansanterveydellisistä syistä". Tämä ei ole hyväksyttävää. Vain toimivaltaisten 
viranomaisten tulisi voida toteuttaa kansanterveyttä koskevia kampanjoita. Lainsäädännössä 
annetaan jo teollisuudelle mahdollisuus tiedottaa kansanterveydestä, jos kampanjat eivät 
sisällä lääkkeitä koskevia tietoja (86 artiklan 2 kohta (kolmas luetelmakohta)).
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Tarkistus 104
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 88 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa 
ei sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

Or. en

Perustelu

88 artiklan 4 kohdan uudessa sanamuodossa teollisuudelle annetaan mahdollisuus toteuttaa 
sairauksia koskevia valistuskampanjoita mistä tahansa aiheesta "kansanterveydellistä syistä". 
Voimassa olevassa lainsäädännössä tämä mahdollisuus rajataan rokotuskampanjoihin. 
Säädökseen ehdotettu muutos voi johtaa sairauksien markkinointiin, mikä aiheuttaa vakavaa 
kansanterveydellistä vaaraa. Lisäksi nykyisessä lainsäädännössä yrityksille jo annetaan 
mahdollisuus toteuttaa terveyskysymyksiä koskevia kampanjoita (esim. syöpäseulonta), jos ne 
eivät sisällä lääkkeitä koskevia tietoja.

Tarkistus 105
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 88 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa 
ei sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
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viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa poistetaan mainontakielto, kun kyseessä ovat sairauksia koskevat 
valistuskampanjat, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Tämä on tarpeetonta ja voi johtaa 
sairauksien markkinointiin. Voimassa olevassa lainsäädännössä yrityksille jo annetaan 
mahdollisuus toteuttaa terveyskysymyksiä koskevia kampanjoita (esim. syöpäseulonta).

Tarkistus 106
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001//83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 88 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa 
ei sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

Or. en

Perustelu

Yleisten "muiden kampanjoiden" jättämiseen suoraan kuluttajille suunnattua 
reseptilääkemainontaa koskevan kiellon ulkopuolelle sisältyy vaara siitä, että vastaisuudessa 
potilaille suunnatut reseptilääkkeiden mainoskampanjat naamioidaan "kansanterveydellisistä 
syistä toteutettaviksi kampanjoiksi". Äskettäinen näyttö väärinkäytöksistä, esimerkiksi 
Gardasil-papilloomavirusrokotteen aggressiivinen mainoskampanja, on peruste olla 
myöntämättä poikkeuksia suoraan kuluttajille suunnattua reseptilääkemainontaa koskevasta 
kiellosta. Vaihtoehtoisesti terveysviranomaisten kansanterveydellisistä syistä toteuttamien 
kampanjoiden tulisi korvata rokotemainonta
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Tarkistus 107
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001//83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotuskampanjoihin ja muihin 
tiedotuskampanjoihin silloin, kun 
kansalliset viranomaiset katsovat, että 
olemassa on suuri kansanterveydellinen 
vaara."

Or. en

Perustelu

Kansallisten viranomaisten on vahvistettava ennen kampanjan aloittamista, että olemassa on 
suuri kansanterveydellinen vaara.

Tarkistus 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotuskampanjoihin."

Or. en
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Tarkistus 109
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001//83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin."

"4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotuskampanjoihin."

Or. fr

Perustelu

Euroopan komission ehdottama sanamuoto on aivan liian epämääräinen ja avaa 
mahdollisuuden kampanjoihin, jotka koskevat kaikkia kansanterveyteen liittyviä aiheita.

Tarkistus 110
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan 94 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Myyntiluvan haltijan tai myyntiluvan 
haltijan puolesta tai sen ohjeiden 
mukaisesti toimivan kolmannen 
osapuolen mainostaessa suoraan tai 
epäsuorasti lääkkeitä henkilöille, joilla 
on oikeus määrätä tai luovuttaa niitä, ei 
tällaisille henkilöille saa antaa, tarjota 
tai luvata lahjoja, rahallista hyötyä tai 
luontoisetua […]."
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Or. en

Perustelu

Lahjoja tai muuta etua ei saa antaa, koska tutkimustulosten mukaan vastapalvelusvietti 
vaikuttaa voimakkaasti käyttäytymiseen jopa pienten lahjojen ollessa kyseessä.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
-100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-100 a artikla
Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission 
on tuettava lääkkeitä koskevaa 
riippumatonta tiedottamista yleisölle. Tätä 
tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
laadittava potilaille tiedottamista koskeva 
kansallinen ohjelma sidosryhmiä, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja 
potilasjärjestöjä kuultuaan. Tietoa on 
tarjottava sekä sähköisessä että 
painetussa muodossa. Komission on 
tarjottava tukea ja järjestettävä parhaiden 
käytänteiden vaihtoa.
Jäsenvaltioiden ja komission on 
myönnettävä rahoitustukea 
riippumattomille lääketiedotuskeskuksille, 
kannustettava kehittämään 
riippumattomia, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle tarkoitettuja 
jatkokoulutusohjelmia ja kehittämään 
heidän kriittisiä arviointitaitojaan.

Or. en
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Tarkistus 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
-100 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-100 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
100 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
pakolliset tiedot tarjotaan kansallisten 
terveydenhuollon internet-sivustojen 
kautta sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, 
jossa sivusto on rekisteröity.
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai toimivaltaisen viranomaisen 
100 g artiklan mukaisesti nimeämän 
elimen on valvottava tällaisia sivustoja. 
Sivustoja on hallinnoitava ja ylläpidettävä 
yhteistyössä sidosryhmien, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön tai 
potilasjärjestöjen kanssa.
Tiedoissa on ilmoitettava sekä edut että 
riskit selkeällä, kuvailevalla ja 
potilasystävällisellä tavalla, ja niistä on
oltava linkki kansalliselle lääkkeiden 
turvallisuutta käsittelevälle sivustolle. 
Internet-sivustoilla on annettava potilaille 
pakolliset tiedot kaikista kyseisessä 
jäsenvaltiossa saatavilla olevista, sekä 
Euroopan lääkeviraston keskitetysti 
hyväksymistä että kyseisessä 
jäsenvaltiossa paikallisesti hyväksytyistä 
lääkkeistä.
Internet-sivustoilla on lisäksi oltava 
yleisiä tietoja erilaisten sairauksien, 
harvinaiset sairaudet mukaan luettuina, 
lääkehoidosta ja muusta kuin 
lääkehoidosta, jotta voidaan edistää
kansanterveyden korkeaa tasoa.
Ne voivat myös sisältää muita 
100 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ja 
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sallittuja tietoja koskevissa komission 
ohjeissa määriteltyjä tietoja.

Or. en

Tarkistus 113
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan tarjota joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
internet-sivustollaan virallisia asiakirjoja
luvan saaneista reseptilääkkeistä sen 
jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa lupa 
on myönnetty.

Jäsenvaltioiden on myös sallittava 
myyntiluvan haltijan tarjota 86 artiklan 
2 kohdassa lueteltuja tietoja luvan 
saaneista reseptilääkkeistä.
Tarjotessaan tällaista tietoa myyntiluvan 
haltija ja myyntiluvan haltijan puolesta 
toimiva kolmas osapuoli on yksilöitävä 
selkeästi.

Or. en

Perustelu

Vain lääkeyhtiöiden olisi voitava julkistaa virallisia asiakirjoja tai 86 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja.
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Tarkistus 114
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
tärkeää asemaa luvan saaneita 
reseptilääkkeitä koskevan potilaille ja 
yleisölle tiedottamisessa. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstö ovat tärkeimmät ja ensisijaiset luotettavan ja objektiivisen lääketiedon 
lähteet potilaille ja yleisölle. Myyntiluvan haltijat voivat antaa täydentävää tietoa mutteivät 
korvata toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Tarkistus 115
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan tarjota joko suoraan 



PE441.215v02-00 62/179 AM\817858FI.doc

FI

tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

tai sellaisen kolmannen osapuolen 
välityksellä, jonka on selkeästi yksilöity 
toimivan myyntiluvan haltijan puolesta,
yleisölle tai yksittäisille henkilöille 
virallisesti hyväksyttyjä asiakirjoja tai 
todellista tietoa luvan saaneista 
reseptilääkkeistä edellyttäen, että se 
tehdään tämän osaston säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä potilaiden oikeuksiin saada luotettavaa tietoa. Nykyinen 
sanamuoto aiheuttaa ongelmia mainonnan määritelmän ja myyntiluvan haltijan levittämän 
tiedon määritelmän osalta. Selkeyden vuoksi on näin ollen suositeltavampaa viitata 
VIII a osastossa lueteltuihin "virallisesti hyväksyttyihin asiakirjoihin tai todelliseen tietoon".

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan tarjota joko suoraan 
tai myyntiluvan haltijan nimissä toimivan 
kolmannen osapuolen välityksellä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiä tietoja luvan 
saaneista reseptilääkkeistä edellyttäen, että 
nämä tiedot ja niiden tarjoamistapa ovat
tämän osaston säännösten mukaisia. 
Tällaista tiedottamista ei saa pitää 
mainontana sovellettaessa VIII osaston 
säännöksiä. Tarjottaessa tällaisia tietoja 
myyntiluvan haltija ja mahdollinen 
kolmas osapuoli on yksilöitävä, ja 
myyntiluvan haltijan puolesta toimiva 
kolmas osapuoli on selkeästi yksilöitävä 
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tällaiseksi osapuoleksi.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 117
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille 
kansallisten tai EU:n toimivaltaisten 
viranomaisten virallisesti hyväksymiä 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä. 
Tarjottaessa tällaisia tietoja myyntiluvan 
haltija ja mahdollinen kolmas osapuoli on 
yksilöitävä, ja myyntiluvan haltijan 
puolesta toimiva kolmas osapuoli on 
selkeästi yksilöitävä tällaiseksi 
osapuoleksi.

Or. en

Perustelu

Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi vahvistettava myyntiluvan haltijoiden tai niiden 
puolesta toimivien kolmansien osapuolten tarjoamat tiedot ja niihin olisi sovellettava tiukkoja 
valvontamekanismeja sakkorangaistuksineen, joita kansalliset ja EU:n sääntelyviranomaiset 
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voivat määrätä. Tietojen lähde on aina ilmoitettava.

Tarkistus 118
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan tarjota yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille tietoja luvan 
saaneista reseptilääkkeistä edellyttäen, että 
se tehdään tämän osaston säännösten 
mukaisesti. Tällaista tiedottamista ei saa 
pitää mainontana sovellettaessa 
VIII osaston säännöksiä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että myyntiluvan haltija, joka haluaa tiedottaa yleisölle tuotteestaan, tekee sen 
suoraan, jotta vältetään ongelmat vastuiden määrittämisessä lainsäädännön 
rikkomistapauksissa.

Tarkistus 119
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön, joka tarjoaa tietoa 
lääkkeistä tai lääkinnällisistä laitteista 
julkisissa tilaisuuksissa, painetussa 
muodossa ja/tai sähköisissä 
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tiedotusvälineissä, on ilmoitettava 
julkisesti eduistaan eli mahdollisista 
taloudellisista siteistään myyntiluvan 
haltijoihin tai niiden puolesta toimiviin 
kolmansiin osapuoliin. Tähän sisältyy 
myös kyseisiä tuotteita koskevien 
konsultointipalvelujen ja teknisten 
neuvontapalvelujen tarjoaminen.

Or. en

Tarkistus 120
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä osasto ei koske Poistetaan.
a) ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen
b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

Or. en

Perustelu

Edellä a ja b alakohdan säännösten tulisi kuulua VIII osaston soveltamisalaan, jotta 
toimitaan johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti ehdotuksen tavoitteiden kanssa ja jotta 
varmistetaan tehokkaammin, että tarjottu tieto ei ole luonteeltaan mainostavaa.

Tarkistus 121
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton, koska katettu jo 86 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 122
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekstin selkeyden ja VIII osaston ja VIII a osaston välisen johdonmukaisuuden vuoksi tämä 
säännös (ihmisten terveyteen tai sairauksiin liittyvät myyntiluvan haltijan toimittamat tiedot) 
olisi säilytettävä poikkeuksena mainontakiellosta (nykyisen direktiivin 2001/83/EY 86 artiklan 
2 kohta) ja sen tulisi kuulua VIII osaston soveltamisalaan.

Tarkistus 123
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarjoamaa materiaalia ei tulisi 
jättää otsikon "Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen yleisölle" ulkopuolelle: ei ole 
olemassa mitään syytä miksi niitä ei tulisi valvoa. Terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ei 
tulisi käyttää mainonnan jakelukanavina.

Tarkistus 124
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarjottavien ja potilaille jaettavaksi tarkoitettujen 
painotuotteiden kohdalla on noudatettava samoja kriteerejä kuin muussa tiedon 
välittämisessä. Sen vuoksi olisi järkevää soveltaa tämän osaston säännöksiä myös 
tämäntyyppiseen aineistoon. Mainontaa sisältävä aineisto saattaa vaikuttaa myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. Ei ole olemassa objektiivista syytä siihen, miksi 
tämän osaston säännökset eivät koskisi yritysten terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
tarjoamaa ja potilaille jaettavaksi tarkoitettua aineistoa.
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Tarkistus 125
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden terveydenhuollon ammattihenkilöstölle toimittamaa materiaalia 
potilaille jaettavaksi ei voida jättää kiellon ulkopuolelle. Tässä osastossa voidaan näin ollen 
jättää kiellon ulkopuolelle vain yksinomaan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarjottu 
materiaali.

Tarkistus 126
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lääkkeisiin liittyviä muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtääviä todellisia 
tietoja (mukaan luettuina tiedot tai 
lausumat, joita annetaan viestintäalan 
järjestöille joko vastauksena suoriin 
tiedusteluihin tai levittämällä tällaista 
tietoa konferenssien tai kirjallisten 
tiedotteiden välityksellä, sekä osakkaille 
ja/tai sääntelyviranomaisille annettavat 
tiedot ja raportit) ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja ja 
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lääkekorvauksia, jos tällaisilla tiedoilla ja 
viiteasiakirjoilla ei pyritä yksittäisen 
lääkkeen myynninedistämiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 86 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, ja sillä 
pyritään täsmentämään direktiivin soveltamisalaa. Myyntiluvan haltijoilla olisi oltava 
mahdollisuus tarjota tiettyjä tietoja. Osakemarkkinasääntöjen mukaan yritysten on annettava 
sijoittajille asianmukaisia tietoja tärkeistä muutoksista ja työntekijät on pidettävä ajan tasalla 
yrityksissä tapahtuvista muutoksista. Täsmennys on tarpeen, jotta tällaista tietoa voidaan 
tarjota asianmukaisesti.

Tarkistus 127
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
omaan käyttöön tarkoitettua aineistoa

Or. en

Perustelu

On syytä varmistaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöstön omaan käyttöön annettu tieto 
ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 128
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a a artikla (uusi)



PE441.215v02-00 70/179 AM\817858FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

100 a a artikla
Kansalliset viranomaiset järjestävät 
yhteistyössä teollisuuden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja 
potilasjärjestöjen kanssa 
tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena 
on yleisön tai yksittäisten henkilöiden 
terveysosaamisen parantaminen tai 
terveellisten elämäntapojen edistäminen. 
Tällaisissa tiedotuskampanjoissa voidaan 
käsitellä muun muassa väärennettyjen 
lääkkeiden riskejä, lääkkeiden 
järkiperäistä käyttöä, kliinisiin 
tutkimuksiin osallistuvien potilaiden 
oikeuksia tai hyvää hallintoa (avoimuus, 
mahdolliset eturistiriidat). Näihin 
kampanjoihin ei saa sisällyttää 
myynninedistämiseen tähtääviä väitteitä.

Or. en

Perustelu

Kansallisten viranomaisten käynnistämät tiedotuskampanjat terveysosaamisen 
parantamiseksi voivat olla potilaille erittäin hyödyllisiä, sillä näin voidaan parantaa ihmisten 
terveyden suojelua. Kansallisten viranomaisten olisi otettava huomioon teollisuuden, 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja potilasjärjestöjen asiantuntemus, jotta voidaan 
parantaa tiedotuskampanjoiden laatua ja varmistaa, että ne saavuttavat potilaat tehokkaasti.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – johdanto-osa ja a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Myyntiluvan haltija tarjoaa yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille seuraavat tiedot
luvan saaneista reseptilääkkeistä: 
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(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta

viranomaisten hyväksymät lääkkeen
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta.
Pakkausselosteeseen lisätään lääketietoa 
koskeva tiivistelmä. Lääketietoa koskevan 
tiivistelmän tiedot on esitettävä selkeästi 
luettavassa muodossa ja selkeästi 
havaittavassa ja muusta tekstistä 
erottuvassa kohdassa. Lääketietoa 
koskeva tiivistelmä sisältää lyhyen 
kuvauksen lääkettä koskevista 
tarvittavista tiedoista, jotta potilas voi 
ymmärtää lääkkeen hyödyn ja mahdolliset 
riskit ja jotta hän voi käyttää lääkettä 
turvallisesti ja oikealla tavalla. Se sisältää 
myös lyhyen tiivistelmän kliinisten 
tutkimusten tuloksista. Ennen lääketietoa 
koskevan tiivistelmän toimittamista 
toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä se; ennen sen hyväksymistä 
on kuultava potilasjärjestöjä 
asianmukaisella tavalla, jotta 
varmistetaan potilaille soveltuva muoto. 
Nämä tiedot on tarjottava sekä 
sähköisessä että painetussa muodossa 
kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja siten, 
että ne ovat vammaisten saatavilla.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).

Tarkistus 130
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Myyntiluvan haltija saa tarjota yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
asiakirjoja luvan saaneista 
reseptilääkkeistä:

Or. en

Perustelu

Ehdotettu teksti tuo esiin kysymyksen mainonnan ja tiedon määritelmästä. Sen vuoksi on 
suotavampaa viitata "asiakirjoihin".

Tarkistus 131
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Myyntiluvan haltija saa tarjota yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
asiakirjoja luvan saaneista 
reseptilääkkeistä:

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten olisi oltava velvollisia tarjoamaan tiettyjä tietoja, mutta sen 
tulisi olla myyntiluvan haltijoille vapaaehtoista.

Tarkistus 132
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Myyntiluvan haltija saa tarjota yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille internet-
sivustollaan seuraavanlaisia tietoja luvan 
saaneista reseptilääkkeistä:

Or. en

Tarkistus 133
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta. Nämä 
tiedot olisi esitettävä aakkosittain tai 
lääkeryhmän mukaan järjestetyn luettelon 
muodossa ja niihin ei saisi liittää kuvia tai 
lisätietoa. Niihin tulisi sisältyä lausuma 
saman tiedon saatavuudesta kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen ja Euroopan 
lääkeviraston internet-sivustoilla. 
Asiakirjat olisi tarjottava pdf-muodossa, 
joka vastaa täsmällisesti toimivaltaisten 
viranomaisten laatimaa ja virallisesti 
hyväksymää tietoa.

Or. en

Tarkistus 134
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta.
Nämä tiedot olisi esitettävä aakkosittain 
tai lääkeryhmän mukaan järjestetyn 
luettelon muodossa ja niihin ei saisi liittää 
kuvia tai lisätietoa lukuun ottamatta 
lausumaa saman tiedon saatavuudesta 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
tai Euroopan lääkeviraston internet-
sivustoilla.
Ne olisi tarjottava pdf-muodossa, joka 
vastaa täsmällisesti toimivaltaisten 
viranomaisten laatimaa ja virallisesti 
hyväksymää tietoa.

Or. en

Perustelu

Virallisesti hyväksytyn tiedon tulisi olla tasapuolisesti saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Se 
on esitettävä neutraalissa muodossa, jotta voidaan varmistaa, ettei sitä käytetä 
myynninedistämistarkoituksissa. Tiedon tulisi olla identtistä virallisesti hyväksytyn tiedon 
kanssa, ja kansalaisille tulisi tiedottaa siitä, että sama tieto on saatavilla myös toimivaltaisten 
viranomaisten internet-sivustoilla, joilla tarjotaan tietoa kaikista tuotteista eikä vain tietyn 
lääkeyhtiön tuotteista.

Tarkistus 135
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja potilaan 
ohjeet sekä julkisesti saatavilla oleva 
versio toimivaltaisten viranomaisten 
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laatimasta arviointikertomuksesta laatimasta arviointikertomuksesta Nämä 
tiedot on tarjottava tasapuolisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä sähköisessä että 
painetussa muodossa ja siten, että ne ovat 
vammaisten saatavilla. Asianomaiset 
potilasjärjestöt on otettava mukaan tämän 
tiedon laatimiseen ja sen tarjoamiseen 
potilaille.

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 136
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
viimeisin valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta

Or. en

Perustelu

Olisi todettava selkeästi, että vain viimeisintä tietoa voidaan tarjota.
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Tarkistus 137
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Uudelleenmuotoillun pakkausselosteen vaarana on, että poiketaan alkuperäisestä. Tämän 
asemesta tulisi keskittyä virallisen pakkausselosteen luettavuuden parantamiseen.

Tarkistus 138
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää välttää valmisteyhteenvedon tai pakkausselosteen tietojen osittainen esittäminen. 
Lisäksi tietojen esittäminen eri muodoissa saattaa aiheuttaa sekaannusta potilaiden 
keskuudessa.

Tarkistus 139
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vapaamuotoista tietoa ei tarvita.

Tarkistus 140
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 

Poistetaan.
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arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

Or. en

Tarkistus 141
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleisön tulee saada tieteellistä tietoa ja sitä olisi tarjottava riippumattomille tutkijoille, jotka 
haluavat analysoida sitä turvallisuusriskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. On 
tehotonta, jos lääketeollisuuden annetaan laatia asiakirjoja käyttäen vain osaa 
valmisteyhteenvedoista ja tuottaa vapaamuotoisia selosteita. Voi myös aiheuttaa sekaannusta, 
jos käytössä on kahdentyyppisiä selosteita, virallisesti hyväksyttyjä ja valmistajan 
uudelleenlaatimia, koska tämä johtaa reseptilääkkeiden myynninedistämiseen johtavan tiedon 
levittämiseen ja hallinnolliseen taakkaan terveysviranomaisille.

Tarkistus 142
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansalliset ja EU:n viranomaiset (Euroopan lääkeviraston kuulemiset pakkausselosteen 
mallista) sekä komissio (lääketurvatoimintaehdotus) ovat panostaneet suuresti 
pakkausselosteiden parantamiseen. Lääkeyhtiöt panostavat niin ikään käyttäjätestien avulla 
käyttäjäystävällisempiin pakkausselosteisiin. Virallisesti hyväksyttyä tietoa on parannettava 
ja se on asetettava helpommin saataville, mutta ei ole tarpeen käyttää lisää resursseja 
vapaamuotoisen selosteen tuottamiseen ja seuraamiseen. Virallisesti hyväksytty 
vapaamuotoinen seloste hämmentäisi kuluttajia.

Tarkistus 143
Theodoros Skylakakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla, joka on yleisön tai yksilöiden 
ymmärrettävissä tinkimättä kuitenkaan 
tietojen laadusta ja luotettavuudesta; 
tietojen esittäminen eri tavalla on 
perusteltava selkeästi

Or. en
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Perustelu

On korostettava, että tiedot olisi esitettävä kaikkien ymmärrettävissä olevalla tavalla 
säilyttäen kuitenkin niiden laadukkuus. Lisäksi kun otetaan huomioon, että nämä tiedot ovat 
jo olemassa ja ne esitetään tietyllä tavalla, niiden esittämiseen eri tavalla olisi oltava 
painavat syyt, jotta vältetään yleisön hämmentyminen.

Tarkistus 144
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
potilasystävällisellä tavalla tarjottavien 
tietojen kattavuutta ja puolueettomuutta 
kuitenkaan heikentämättä

Or. en

Perustelu

Pakkausselosteen kehittäminen on olennaisen tärkeää, jotta potilaille ja yleisölle tiedottaisiin 
paremmin lääkkeistä. Myyntiluvan haltijoille annettava mahdollisuus esittää tärkeitä tietoja 
eri tavalla voisi aiheuttaa potilaissa ja yleisössä hämmennystä ja myyntiluvan haltijta voisivat 
tarjota ristiriitaisia tietoja (esim. jättää pois tietoja, painottaa lääkkeen hyötyjä ja vähätellä 
niiden riskejä). Sen vuoksi on tärkeää korostaa, että tietoja voidaan tarjota 
potilasystävällisemmällä tavalla niiden laadukkuutta vaarantamatta.

Tarkistus 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
yleisön tai yksittäisten henkilöiden 
kannalta ymmärrettävällä tavalla tietojen 
laadusta tai luotettavuudesta kuitenkaan 
tinkimättä

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että esittämällä tiedot eri tavalla on parannettava potilaiden kykyä 
ymmärtää tiedot ja siten tietojen potilasystävällisyyttä.

Tarkistus 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta, mutta on esitetty 
eri tavalla

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 
valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 
pakkausselosteessa sekä julkisesti 
saatavilla olevassa versiossa 
toimivaltaisten viranomaisten laatimasta 
arviointikertomuksesta

Or. en

Perustelu

Lääketeollisuudelle ei tulisi voida vapaasti tuottaa vapaamuotoisia selosteita, jotka 
tarjoaisivat mahdollisuuden valikoivaan tiedottamiseen ja johtaisivat tilanteeseen, jossa 
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liikkeellä on kahdentyyppisiä selosteita: virallisesti hyväksyttyjä ja vapaamuotoisia selosteita. 
Sen sijaan virallisesti hyväksyttyä selostetta olisi kehitettävä ja sen saatavuutta potilaille olisi 
parannettava. Erityisesti direktiivin 59 artiklaa, jossa yksilöidään pakkausselosteen sisältö, 
olisi kehitettävä siten, että pakkausmerkintöjen ja -selosteen laatua ja selkeyttä parannetaan.

Tarkistus 147
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pakkausseloste

Or. en

Perustelu

On tehotonta, että lääketeollisuus voi laatia asiakirjoja käyttäen vain osia 
valmisteyhteenvedosta irrallaan muista osista, joita tarvitaan yhteenvetojen ymmärtämiseksi 
asianmukaisesti, ja että se voi laatia vapaamuotoisia selosteita. Sekaannusta voi myös 
aiheuttaa se, että liikkeellä on kaksi erityyppistä selostetta, joista toinen on hyväksytty 
virallisesti ja toinen on valmistajan uudelleen laatima versio. Vaarana on, että tämä johtaa 
lääkkeiden mainosmateriaalin julkiseen levitykseen ja terveysviranomaisille aiheutuvaan 
hallinnolliseen taakkaan.

Tarkistus 148
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen 
ympäristövaikutuksista, hintoja sekä 
todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia 
tai varoituksia haittavaikutuksista

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska nykyisen direktiivin 23001/83/EY 86 artiklassa jo sallitaan 
"todelliset tiedot (...), jos ne eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja" (tarkistuksessa 11 
ehdotetaan "lääkkeen ympäristövaikutusten" lisäämistä). On tärkeää säilyttää huomautus "jos 
ne eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja", jotta pidetään voimassa suoraan kuluttajille 
suunnattua reseptilääkemainontaa koskeva kielto.

Tarkistus 149
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen 
ympäristövaikutuksista, hintoja sekä 
todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia 
tai varoituksia haittavaikutuksista

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä alakohta on osittain päällekkäinen 86 artiklan 2 kohdan nykyisten säännösten kanssa. 
Esittäjä ehdottaa ympäristövaikutuksia koskevien tietojen lisäämistä 86 artiklan 2 kohtaan, 
minkä vuoksi tämä säännös on täysin tarpeeton.

Tarkistus 150
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen (c) tietoja käyttämättömien lääkkeiden tai 
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ympäristövaikutuksista, hintoja sekä 
todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia 
tai varoituksia haittavaikutuksista

lääkkeistä peräisin olevien jätteiden 
hävittämisestä sekä viittaus mahdollisesti 
olemassa olevaan keräysjärjestelmään

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää lääkkeiden ympäristövaikutuksia koskevien tietojen määritelmää. 
Alakohdan toinen osa olisi poistettava, koska se ei ole yhteensopiva nykyisen säädöksen 
86 artiklan kanssa, jossa jo sallitaan "todelliset tiedot ja viiteasiakirjat, jotka koskevat 
esimerkiksi pakkausmuutoksia, varoituksia haittavaikutuksista lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja, jos ne eivät sisällä lääkettä koskevia tietoja", jos osasto VIII 
ei koske niitä.

Tarkistus 151
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen 
ympäristövaikutuksista, hintoja sekä 
todellisia tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia 
tai varoituksia haittavaikutuksista

(c) tietoja käyttämättömien lääkkeiden tai 
lääkkeistä peräisin olevien jätteiden 
hävittämisestä sekä viittaus mahdollisesti 
olemassa olevaan keräysjärjestelmään 
edellyttäen, että tietoihin ei sisälly 
lääkkeitä koskevia tietoja

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää lääkkeiden ympäristövaikutuksia koskevien tietojen määritelmää ja 
varmistaa, että tietoihin ei sisälly lääkkeitä koskevia tietoja. Alakohdan toinen osa olisi 
poistettava. Kuten ehdotetun 100 b artiklan c kohdassa todetaan, tämä voisi johtaa 
esimerkiksi seuraavanlaisiin lausumiin: "Tästä päivästä alkaen lääke XH on 20 prosenttia 
aiempaa edullisempi" tai "Uusi LK-pakkaus sisältää nyt 30 tablettia aiempaa enemmän". 
Tätä olisi vältettävä, koska se olisi selkeää mainontaa.
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Tarkistus 152
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 
hintoja sekä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia tai varoituksia 
haittavaikutuksista

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 
saatavuudesta ja hintoja sekä todellisia 
tietoja edellyttäen, että minkäänlaista 
vertailua ei tehdä aiemman tilanteen tai 
jonkin muun samantapaisen lääkkeen 
suhteen, ja lääkkeeseen liittyviä
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia, lääkekorvauksia tai 
varoituksia haittavaikutuksista

Or. en

Perustelu

Hintoja ja lääkekorvauksia koskevia tietoja on syytä täsmentää, jotta myyntiluvan haltijat 
eivät viittaisi aiempiin tilanteisiin tai muihin vastaaviin lääkkeisiin, jotka voisivat vaikuttaa 
potilaan valintaan. Tällä pyritään varmistamaan, että tiedot ovat objektiivisia, tosiasiallisia 
ja ettei niillä pyritä vaikuttamaan ostopäätökseen. Lisäksi olisi hyvä sisällyttää luetteloon 
lääkekorvaukset esimerkkinä tosiasiallisista tiedoista, joiden antaminen olisi sallittava.

Tarkistus 153
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 
hintoja sekä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia tai varoituksia 
haittavaikutuksista

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista 
ja viiteasiakirjoja, jotka koskevat 
esimerkiksi pakkausmuutoksia tai 
varoituksia haittavaikutuksista
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Or. en

Tarkistus 154
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 
hintoja sekä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia tai varoituksia 
haittavaikutuksista

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 
hintoja sekä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia tai varoituksia 
haittavaikutuksista, yhteisvaikutuksia ja 
vasta-aiheita

Or. en

Perustelu

Yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet ovat yhtä tärkeitä kuin varoitukset haittavaikutuksista.

Tarkistus 155
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) säännöllisiä turvallisuuskatsauksia

Or. en

Perustelu

Yleisön tulee saada tieteellistä tietoa ja sitä olisi tarjottava riippumattomille tutkijoille, jotka 
haluavat analysoida sitä turvallisuusriskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. On 
tehotonta, jos lääketeollisuuden annetaan laatia asiakirjoja käyttäen vain osaa 
valmisteyhteenvedoista ja tuottaa vapaamuotoisia selosteita. Voi myös aiheuttaa sekaannusta, 
jos käytössä on kahdentyyppisiä selosteita, virallisesti hyväksyttyjä ja valmistajan 
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uudelleenlaatimia, koska tämä johtaa reseptilääkkeiden myynninedistämiseen johtavan tiedon 
levittämiseen ja hallinnolliseen taakkaan terveysviranomaisille.

Tarkistus 156
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden ei tulisi voida tarjota tietoja muiden tieteellisten tutkimusten kuin 
interventiotutkimusten tuloksista, koska ne tähtäävät usein myynninedistämiseen ja niitä ei 
säännellä.

Tarkistus 157
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 

Poistetaan.
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hoidettavan sairauden yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Komission mukaan muut tieteelliset tutkimukset kuin interventiotutkimukset ovat usein 
huonolaatuisia ja tähtäävät myynninedistämiseen. Lisäksi tutkimuksia koskevat olennaiset 
tiedot on sisällytettävä pakkausselosteeseen ja valmisteyhteenvetoon, joka on osa 
myyntilupahakemusta. Ei ole syytä antaa lääketeollisuudelle mahdollisuutta valita vain osaa 
tiedoista irrallaan muista osista, jotka ovat kaikki tarpeen tietojen ymmärtämiseksi oikein. 
Yksittäisen lääkkeen esittely olisi katsottava mainonnaksi.

Tarkistus 158
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission mukaan (katso lääketurvatoimintaa koskeva julkinen kuuleminen, 
3.2.5 kohta) muut tieteelliset tutkimukset kuin interventiotutkimukset ovat usein 
huonolaatuisia ja tähtäävät myynninedistämiseen. Sen vuoksi niitä ei pitäisi käyttää 
lähtökohtana yleisölle tiedottamiseen. Yksittäisen lääkkeen esittely ratkaisuna sairauden 
ennaltaehkäisyyn tai hoitoon olisi katsottava mainonnaksi.
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Tarkistus 159
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta koskee tietoja, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet, ja kyse on 
kätketystä "työntöperiaatteella" tarjotusta tiedosta, joka voi johtaa käyttöaiheiden vastaiseen 
käyttöön. Komissio totesi, että muut tieteelliset tutkimukset kuin interventiotutkimukset ovat 
usein huonolaatuisia ja tähtäävät myynninedistämiseen. Tutkimuksia koskevat olennaiset 
tiedot on sisällytettävä pakkausselosteeseen ja valmisteyhteenvetoon, joka on osa 
myyntilupahakemusta. Ei ole syytä antaa teollisuudelle mahdollisuutta valita osaa 
valmisteyhteenvedosta yhteydestään irrallaan, koska vaarana on, että tämä johtaa 
myynninedistämiseen tähtäävän tiedon levittämiseen yleisölle.

Tarkistus 160
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 

Poistetaan.
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hoidettavan sairauden yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus koskee tietoja, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet 
lääkkeiden rekisteröinnin yhteydessä ja jotka ovat itse asiassa kätkettyjä, 
"työntöperiaatteella" tarjottuja tietoja. Tutkimuksia koskevat olennaiset tiedot on 
sisällytettävä pakkausselosteeseen ja valmisteyhteenvetoon, joka on osa 
myyntilupahakemusta.

Tarkistus 161
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

(d) muita tietoja tässä osastossa 
tarkoitetuista lääkkeistä, jotka täyttävät
100 d artiklassa vahvistetut edellytykset ja 
joilla ei tähdätä yksittäisen lääkkeen 
myynninedistämiseen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tekstin sanamuoto on vaikea ymmärtää ja soveltaa käytännössä. Se johtaisi
erilaisiin käytäntöihin jäsenvaltioissa. Se vaarantaisi myös tiedottamisen kliinisten 
tutkimusten avoimiin tietokantoihin sisältyvistä kliinisistä tutkimuksista, mikä olisi selkeästi 
haitallista kansanterveydelle ja vastoin kaikkien etuja.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

(d) sairauksien ehkäisyn ja sairaanhoidon 
toimenpiteistä; virasto tarkastaa tällaiset 
tiedot ennen niiden tarjoamista asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 20 b artiklan 1 kohdan 
mukaisesti

Or. en

Tarkistus 163
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) muita tietoja tässä osastossa 
tarkoitetuista reseptilääkkeistä, kuten 
farmakologisten ja esikliinisten testien tai 
kliinisten tutkimusten tuloksia, jotka 
täyttävät 100 d artiklassa vahvistetut 
edellytykset ja joilla ei tähdätä yksittäisen 
tuotteen myynninedistämiseen.

Or. en

Perustelu

Potilaille olisi annettava tilaisuus saada tietoa farmakologisista ja esikliinisistä testeistä sekä 
kliinisistä tutkimuksista. Tällaisten testien ja tutkimusten kaupallisen arkaluonteisuuden 
vuoksi lääkeyrityksiä ei voida velvoittaa tarjoamaan niiden aineistoa, mutta niiden olisi 
sallittava julkaista kyseinen aineisto halutessaan.
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Tarkistus 164
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tuotettaan koskevia esikliinisiä ja 
kliinisiä tietoja.

Or. en

Perustelu

Yleisön tulee saada tieteellistä tietoa ja sitä olisi tarjottava riippumattomille tutkijoille, jotka 
haluavat analysoida sitä turvallisuusriskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. On 
tehotonta, jos lääketeollisuuden annetaan laatia asiakirjoja käyttäen vain osaa 
valmisteyhteenvedoista ja tuottaa vapaamuotoisia selosteita. Voi myös aiheuttaa sekaannusta, 
jos käytössä on kahdentyyppisiä selosteita, virallisesti hyväksyttyjä ja valmistajan 
uudelleenlaatimia, koska tämä johtaa reseptilääkkeiden myynninedistämiseen johtavan tiedon 
levittämiseen ja hallinnolliseen taakkaan terveysviranomaisille.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija ei saa levittää tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television tai
radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Myyntiluvan haltija ei saa tarjota
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille 
television, radion tai sanomalehtien, 
aikakauslehtien ja vastaavien julkaisujen
välityksellä. Myyntiluvan haltija saa 
tarjota 100 b artiklassa hyväksyttyjä 
tietoja internetissä. Näitä tietoja ei saa 
tarjota yleisölle tai yksittäisille henkilöille 
pyytämättä tai aktiivisesti ja niitä saa 
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levittää ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Or. en

Tarkistus 166
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija ei saa levittää tietoja
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television tai
radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Myyntiluvan haltija ei saa tiedottaa luvan 
saaneista reseptilääkkeistä yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille television, internet-
television, videoaineiston, sanomalehtien, 
aikakauslehtien ja vastaavien julkaisujen
tai radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan myyntiluvan haltijoiden 
internet-sivustoilla, jotta estetään se, että 
yleisölle tai sen jäsenille jaetaan oma-
aloitteisesti ei-toivottua aineistoa.

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa
(c) kirjalliset vastaukset yksittäisen 
henkilön esittämään tietopyyntöön.

Or. en

Perustelu

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 167
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija ei saa levittää tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television tai 
radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Myyntiluvan haltija saa tarjota 
verkkosivustollaan yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille asiakirjoja luvan saaneista 
reseptilääkkeistä.

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa
(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa
(c) kirjalliset vastaukset yksittäisen 
henkilön esittämään tietopyyntöön.

Or. en
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 168
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija ei saa levittää tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television tai
radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Myyntiluvan haltija ei saa tarjota tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television, 
internet-sivustojen, radion tai 
sanomalehtien, aikakauslehtien ja 
vastaavien julkaisujen välityksellä. Tietoja 
saa levittää ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Or. en

Perustelu

Internet-sivustot olisi lisättävä luetteloon, koska ne ovat suosittu tapa tiedottaa yleisölle.
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Tarkistus 169
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija ei saa levittää tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television tai 
radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Myyntiluvan haltija ei saa tarjota tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television,
internet-television, videoaineiston, 
sanomalehtien, aikakauslehtien ja 
vastaavien julkaisujen tai radion 
välityksellä. Tietoja saa levittää ainoastaan 
seuraavien kanavien välityksellä:

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijat saisivat tarjota tietoja lääkkeistä yleisölle tiettyjen viestintäkanavien 
välityksellä, myyntiluvan haltijoiden verkkosivustot mukaan luettuina, jotta lääketietoa etsivä 
yleisö tietää helposti, mistä etsiä ja tiedostaa, että tiedon lähteenä on myyntiluvan haltija. Jos 
tietoa levitetään esimerkiksi television, internet-television, radion tai terveydenhoitoalan 
julkaisujen välityksellä, potilaita ei suojella tällaiselta ei-toivotulta tiedottamiselta, ja 
tällaista tiedottamista ei näin ollen pitäisi sallia. Verkkosivustojen videoaineistossa saatetaan 
syyllistyä piilomainontaan, minkä vuoksi sitä ei pitäisi sallia.

Tarkistus 170
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

Myyntiluvan haltija ei saa levittää tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television tai
radion välityksellä. Tietoja saa levittää 
ainoastaan seuraavien kanavien 
välityksellä:

Myyntiluvan haltija ei saa tarjota tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television, 
radion tai painotuotteiden välityksellä. 
Tietoja saa levittää ainoastaan seuraavien 
kanavien välityksellä:
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Or. en

Perustelu

Potilaille jaettavaksi tarkoitetut painotuotteet eivät ole asianmukainen keino reseptilääkkeitä 
koskevan tiedon levittämiseen. Niiden kohdalla voisi olla "työntöperiaatteella" tarjotusta 
tiedosta, kun taas direktiivin soveltamisala tulisi rajoittaa koskemaan tietoja, joita potilas 
hakee aktiivisesti. Tästä syystä mahdollisuus levittää tietoja painotuotteiden välityksellä on 
poistettava.

Tarkistus 171
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terveydenhoitoalan julkaisussa tarjottu tieto on ei-toivottua tiedottamista. Siksi se ei ole 
asianmukainen levityskanava.

Tarkistus 172
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-

Poistetaan.
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aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Or. en

Perustelu

Komission jäsen Verheugen on aiemmin todennut, että kaikki julkaisut, joissa on terveyttä 
koskeva osasto, voitaisiin luokitella "terveydenhoitoalan julkaisuiksi". Terveyttä koskeva 
osasto löytyy lähes kaikista painetuista tiedotusvälineistä – roskalehdistä laatulehtiin. Tämä 
avaisi mahdollisuuden mainontaan painetuissa tiedotusvälineissä. Kyseinen lause on yksi 
selvimmistä osoituksista tämän ehdotuksen huterasta perustasta. Vaikka painetut 
tiedotusvälineet haluaisivat saada merkittävän uuden asiakkaan, tämä ei voi olla 
kansanterveyden edun mukaista.

Tarkistus 173
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terveydenhoitoalan julkaisussa tarjottu tieto on ei-toivottua tiedottamista ja siksi se ei ole 
asianmukainen levityskanava.

Tarkistus 174
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijat saisivat antaa yleisölle tietoja lääkemääräystä edellyttävistä lääkkeistä 
ainoastaan tarkoin määriteltyjen levityskanavien kautta, jotta yleisö, joka etsii täsmällistä 
tietoa lääkkeestä, tietäisi helposti, mistä tietoa voi etsiä, ja olisi samalla tietoinen siitä, että 
tiedon lähteenä on myyntiluvan haltija. Jos tietoa levitetään esimerkiksi terveydenhoitoalan 
julkaisujen välityksellä, potilaita ei suojella tällaiselta ei-toivotulta tiedottamiselta, ja siksi 
tällaista tiedottamista ei pitäisi sallia.

Tarkistus 175
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

(a) esitteet, lehtiset ja muu painettu tieto, 
mukaan luettuina sallittuja tietoja 
koskevissa komission ohjeissa määritellyt
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, mitä "terveydenhoitoalan julkaisuilla" tarkoitetaan, mikä johtaa 
todennäköisesti erilaisiin käytäntöihin. Painettu aineisto on kuitenkin edelleen tärkeä tapa 
vastata potilaiden ja kansalaisten pyyntöön saada enemmän tietoa reseptilääkkeistä (esim. 
väestöryhmät, joilla ei ole pääsyä internetiin), edellyttäen, että yleisö sitä pyytää. On tärkeää 
selventää, että tällaista aineistoa samoin kuin yksittäisten jäsenvaltioiden määrittelemää 
muuta aineistoa voitaisiin tarjota, samalla kun vaikka suljetaan pois lääkkeitä koskeva 
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passiivinen tiedottaminen perinteisten joukkoviestintävälineiden välityksellä.

Tarkistus 176
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

(a) esitteet, lehtiset, audiovisuaalinen tieto 
ja muu painettu tieto, mukaan lukien
julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, mitä "terveydenhoitoalan julkaisuilla" tarkoitetaan, mikä johtaa 
todennäköisesti erilaisiin käytäntöihin. Painettu aineisto ja muut viestintävälineet (esim. CD-
ROM-levyt, joiden avulla tuetaan lääkkeiden turvallista ja tehokasta käyttöä) ovat kuitenkin 
edelleen tärkeä tapa vastata potilaiden ja kansalaisten pyyntöön saada enemmän tietoa 
reseptilääkkeistä (esim. väestöryhmät, joilla ei ole pääsyä internetiin). On tärkeää selventää, 
että tällaista aineistoa samoin kuin yksittäisten jäsenvaltioiden määrittelemää muuta 
aineistoa voitaisiin tarjota, samalla kun suljetaan pois passiivinen tiedottaminen perinteisten 
joukkoviestintävälineiden välityksellä.

Tarkistus 177
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-

(a) sallittuja tietoja koskevissa komission 
ohjeissa määritellyt terveydenhoitoalan 
julkaisut, kuten esitteet, lehtiset ja muu 



AM\817858FI.doc 101/179 PE441.215v02-00

FI

aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa painettu tieto, mukaan luettuna 
lääketieteelliset vertaisarviointijulkaisut, 
lukuun ottamatta yleisölle tai sen jäsenille 
oma-aloitteisesti jaettua ei-toivottua 
aineistoa

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään puuttumaan potilaiden tiedonsaantiin liittyviin epätasa-arvoisiin 
tilanteisiin Euroopassa. Siksi terveydenhoitoalan julkaisuille pitäisi olla yhteinen määritelmä. 
Tarkistuksessa tehdään selväksi, että terveydenhoitoalan julkaisuihin ei sisälly 
joukkoviestintävälineitä.

Tarkistus 178
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

(a) sallittuja tietoja koskevissa 
eurooppalaisissa ohjeissa määritellyt 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Or. en

Perustelu

Jos eri jäsenvaltioiden annetaan määritellä "terveydenhoitoalan julkaisut", direktiivin 
perustavoitetta, joka on puuttuminen potilaiden ja yleisön tiedonsaantiin liittyviin epätasa-
arvoisiin tilanteisiin Euroopassa (johdanto-osan 3 kappale), ei saavuteta. Sallittuja tietoja 
koskevilla eurooppalaisilla ohjeilla, joita ehdotetaan 100 g artiklan 2 kohdan nojalla, 
varmistetaan oikeudenmukainen tiedonsaanti kaikille potilaille kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 179
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot ja 
muut sähköiset tietoarkistot, lukuun 
ottamatta kansalaisille 
joukkoviestintävälineiden välityksellä
oma-aloitteisesti levitettävää ei-toivottua 
tietoa, kuten usealle vastaanottajalle 
lähetyt sähköpostiviestit ja tekstiviestit

Or. en

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että voidaan sallia muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävän 
laadukkaan tiedon tarjoaminen sähköisistä tietovarastoista, jotka eivät varsinaisesti ole 
internet-sivustoja. Jo nyt on sähköisiä viestintävälineitä, jotka eivät ole sivustoja mutta joiden 
kautta tiedonhakijat voivat päästä viitetietoihin (esim. viitetekstisivuihin, jotka tarjotaan 
television tai puhelinjärjestelmien kautta). Internet on myös muuttumassa paljon 
dynaamisemmaksi ja siirtymässä pois staattisista sivustoista. On tärkeää, että direktiivi 
soveltuu tulevaan kehitykseen.

Tarkistus 180
Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

(b) internet-sivustot ja muut sähköiset 
tietoarkistot, lukuun ottamatta 
kansalaisille joukkoviestintävälineiden 
välityksellä oma-aloitteisesti levitettävää 
ei-toivottua tietoa, kuten usealle 
vastaanottajalle lähetyt sähköpostiviestit 
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ja tekstiviestit

Or. en

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että voidaan sallia muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävän 
laadukkaan tiedon tarjoaminen sähköisistä tietovarastoista, jotka eivät varsinaisesti ole 
internet-sivustoja. On tärkeää, että direktiivi soveltuu tulevaan kehitykseen, koska internet on 
muuttumassa paljon dynaamisemmaksi ja siirtymässä pois staattisista sivustoista. Ainoastaan 
sellaisen tiedon tarjoaminen, jota potilaat voivat etsiä ("vetoperiaate"), on hyväksyttävää, ei-
toivottu tiedottaminen ("työntöperiaate") ei ole hyväksyttävää. Viittaus usealle 
vastaanottajalle lähetettyihin viesteihin korostaa "veto- ja työntöperiaatteella" tarjotun tiedon 
välistä eroa ja lujittaa kieltoa jakaa ei-toivottua tietoa.

Tarkistus 181
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

(b) myyntiluvan haltijoiden lääkkeitä 
koskevat internet-sivustot, lukuun 
ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

Or. fr

Perustelu

Lääkkeitä koskevia tietoja ei saa jakaa millä tahansa internet-sivustolla. Myyntiluvan haltijat 
ovat vastuussa sivustojen sisällöstä.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

(b) myyntiluvan haltijoiden lääkkeitä 
koskevat internet-sivustot, lukuun 
ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, että myyntiluvan haltijoiden yleisölle tarjoama muu kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto lääkkeistä olisi julkaistava myyntiluvan haltijoiden 
sivustolla.

Tarkistus 183
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

(b) myyntiluvan haltijoiden lääkkeitä 
koskevat omat internet-sivustot, lukuun 
ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että potilaat näkevät ensi silmäyksellä, kuka internet-sivuston 
ylläpitäjä on. Tämä voidaan taata (selkeästi muotoiltujen julkaisutietojen jne. lisäksi) 
ainoastaan siten, että varmistetaan, että internet-sivuston osoitteeseen (URL-osoite) sisältyy 
myyntiluvan haltijan nimi. Avoimuus on tärkeää: potilaan on saatava tietää, kuka on 
kirjoittanut annetut tiedot (esim. lääkeyritykset, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, 
sairasvakuutusyhtiöt), ja lisäksi on tärkeää, että lailliset ja laittomat internet-sivustot voidaan 
helposti erottaa toisistaan.
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Tarkistus 184
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot, 
lukuun ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

(b) myyntiluvan haltijoiden lääkkeitä 
koskevat internet-sivustot, lukuun 
ottamatta yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa

Or. en

Tarkistus 185
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kirjalliset vastaukset yksittäisen 
henkilön esittämään tietopyyntöön.

(c) vastaukset yksittäisen henkilön 
esittämään tietopyyntöön.

Or. en

Perustelu

Potilaat haluavat usein heti selvennyksiä pakkausselosteen tietoihin ja toivovat saavansa 
lisätietoja. Jos sallitaan vain kirjalliset vastaukset, syntyy viiveitä, joiden takia potilaiden 
terveydentila saattaa joissakin tapauksissa heikentyä. Siksi olisi sallittava sekä suulliset että 
kirjalliset vastaukset lääketietopyyntöihin.

Tarkistus 186
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 c artikla – 1 a–b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kun toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset katsovat sen aiheelliseksi, 
niillä voidaan myös tarjota yleisölle 
lääketietoa ja muita olennaisia terveyteen 
liittyviä tietoja sopimuksilla internet-
palveluntarjoajien kanssa, jotka voivat 
levittää yleiseen etuun liittyvää tietoa 
yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 
sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen alalla annetun direktiivin 
2009/136/EY 21 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.
Tiedot on tällöin tarjottava käyttäen 
samoja keinoja, joita käytetään 
säännölliseen viestintään yritysten ja 
tilaajien välillä. Internet-palveluntarjoajat 
voivat periä kansallisilta viranomaisilta 
maksun tällaisten tietojen tarjoamisesta, 
sillä lääketiedot eivät kuulu direktiivin 
2009/136/EY 21 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2009/136/EY tarkoitetut julkiset viestit liittyvät sähköisiin viestintäpalveluihin. 
Lääketiedot ja yleensä terveyteen liittyvät tiedot voivat kuitenkin olla myös yleiseen etuun 
liittyviä. Tällaiset tiedot eivät kuulu yleispalveludirektiivin säännösten soveltamisalaan, joten 
ehdotetaan, että tätä kehystä käytettäisiin internet-palveluntarjoajien ja kansallisten 
viranomaisten välisten vapaaehtoisten sopimusten perusteella. Tätä kanavaa olisi käytettävä 
vain, kun kansalliset viranomaiset pitävät sitä tarpeellisena ja kun siitä on tehokkuuteen 
liittyvää lisäarvoa muihin, säännöllisiin kanaviin verrattuna.

Tarkistus 187
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
 100 d artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Niiden tietojen, joita myyntiluvan 
haltija levittää luvan saaneista 
reseptilääkkeistä yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille, on sisällöltään ja 
esitystavaltaan täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Poistetaan.

a) niiden on oltava objektiivisia ja 
puolueettomia; jos tiedot koskevat 
lääkkeen hyötyjä, myös lääkkeen riskit on 
mainittava
b) niissä on otettava huomioon potilaiden 
yleiset tarpeet ja odotukset
c) niiden on perustuttava näyttöön, oltava 
tarkistettavissa ja sisällettävä selvitys 
näytön laadusta
d) niiden on oltava ajantasaisia ja 
sisällettävä tiedon julkistamis- tai 
viimeisin tarkistuspäivä
e) niiden on oltava luotettavia, asiallisesti 
oikeita ja harhaanjohtamattomia
f) niiden on oltava yleisön tai yksittäisten 
henkilöiden ymmärrettävissä
g) niissä on selkeästi mainittava 
tietolähde, tekijä ja perustana olevien 
asiakirjojen viitetiedot
h) ne eivät saa olla toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymien lääkkeen 
valmisteyhteenvedon, merkintöjen ja 
pakkausselosteen vastaisia.

Or. en

Perustelu

Luetellut "edellytykset" ovat epärealistisia eivätkä mahdollista hyödyllistä tietojen antamista 
potilaille (toukokuussa 2007 tutustuttavaksi lähetetty lääkefoorumin tiedote diabeteksesta 
perustui näille "laatuperusteille", mutta sen on todettu yksimielisesti olevan laadultaan 
keskinkertainen ja käyttökelvoton).
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Tarkistus 188
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Niiden tietojen, joita myyntiluvan 
haltija levittää luvan saaneista 
reseptilääkkeistä yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille, on sisällöltään ja 
esitystavaltaan täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Poistetaan.

a) niiden on oltava objektiivisia ja 
puolueettomia; jos tiedot koskevat 
lääkkeen hyötyjä, myös lääkkeen riskit on 
mainittava
b) niissä on otettava huomioon potilaiden 
yleiset tarpeet ja odotukset
c) niiden on perustuttava näyttöön, oltava 
tarkistettavissa ja sisällettävä selvitys 
näytön laadusta
d) niiden on oltava ajantasaisia ja 
sisällettävä tiedon julkistamis- tai 
viimeisin tarkistuspäivä
e) niiden on oltava luotettavia, asiallisesti 
oikeita ja harhaanjohtamattomia
f) niiden on oltava yleisön tai yksittäisten 
henkilöiden ymmärrettävissä
g) niissä on selkeästi mainittava 
tietolähde, tekijä ja perustana olevien 
asiakirjojen viitetiedot
h) ne eivät saa olla toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymien lääkkeen 
valmisteyhteenvedon, merkintöjen ja 
pakkausselosteen vastaisia.

Or. en

Perustelu

Niin kauan kuin tietojen antaminen rajoitetaan virallisiin asiakirjoihin ei ole tarvetta laatia 
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laatuperusteita.

Tarkistus 189
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niissä on otettava huomioon potilaiden 
yleiset tarpeet ja odotukset

b) niiden on oltava potilaslähtöisiä ja
vastattava paremmin potilaiden tarpeita

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on muutettu, jotta se vastaisi paremmin yhtä ehdotuksen päätavoitteista, 
nimittäin pyrkimystä tarjota tietoa, jota potilaat haluavat ja joka vastaa paremmin heidän 
yksilöllisiä tarpeitaan.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
potilas-, kuluttaja-, lääkäri- ja 
farmasiajärjestöjä sekä jäsenvaltioita ja 
muita asianosaisia julkisesti kuultuaan 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ymmärrettävyydestä ja 
täsmällisyydestä sekä niiden 
hyödyllisyydestä yleisön ja 
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terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kannalta. Nämä tiedot analysoituaan 
komissio esittää tarvittaessa 
suositusehdotuksia valmisteyhteenvetojen 
ja pakkausselosteen sommittelun ja 
sisällön parantamiseksi niin, että voidaan 
varmistaa, että ne ovat arvokas tiedon 
lähde yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

Ensisijaisena tavoitteena on parantaa valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden 
luettavuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 191
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin tietoihin on sisällytettävä 2. Kaikkiin luvan saaneita 
reseptilääkkeitä koskeviin 86 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin todellisiin 
tietoihin, jotka myyntiluvan haltija levittää 
yleisölle, on sisällytettävä

Or. en

Perustelu

On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään ainoastaan "mainosmuistutuksina" tai 
välineinä, joilla mainostetaan myyntiluvanhaltijan imagoa ja nimeä.

Tarkistus 192
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkiin tietoihin on sisällytettävä 2. Kaikkiin luvan saaneita 
reseptilääkkeitä koskeviin 86 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin todellisiin 
tietoihin, jotka myyntiluvan haltija levittää 
yleisölle, on sisällytettävä

Or. en

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että tämä artikla viittaa myyntiluvan haltijan antamiin tietoihin.

Tarkistus 193
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lausuma, että tietojen tarkoitus on tukea 
potilaan ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön välistä suhdetta eikä 
korvata sitä ja että terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöön olisi otettava yhteys, 
jos potilas tarvitsee selvennystä 
toimitettuihin tietoihin

b) lausuma, että annettujen tietojen 
tarkoitus on tukea potilaan ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
välistä suhdetta eikä korvata sitä ja että 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöön 
olisi otettava yhteys, jos potilas tarvitsee 
selvennystä toimitettuihin tietoihin

Or. en

Perustelu

On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään ainoastaan "mainosmuistutuksina" tai 
välineinä, joilla mainostetaan myyntiluvanhaltijan imagoa ja nimeä.
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Tarkistus 194
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lausuma, että tiedot ovat myyntiluvan 
haltijan levittämiä

c) lausuma, jonka alussa ilmoitetaan, että 
annetut tiedot ovat myyntiluvan haltijan 
levittämiä tai sen puolesta levitettyjä

Or. en

Perustelu

On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään ainoastaan "mainosmuistutuksina" tai 
välineinä, joilla mainostetaan myyntiluvanhaltijan imagoa ja nimeä.

Tarkistus 195
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lausuma, että tiedot ovat myyntiluvan 
haltijan levittämiä

c) lausuma, että tiedot ovat [myyntiluvan 
haltijan nimi] levittämiä

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa "myyntiluvan haltija" ei käytetä yleisesti eikä yleisö ymmärrä sitä. Kuluttajilla 
on oikeus tietää sen yrityksen nimi, joka maksaa tietojen tarjoamisesta ja joka on myös 
vastuussa ja tilivelvollinen tarjotuista tiedoista.
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Tarkistus 196
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lausuma, että tiedot ovat myyntiluvan 
haltijan levittämiä

c) lausuma, että tiedot ovat nimeltä 
mainitun myyntiluvan haltijan tarjoamia 
tai sen puolesta tarjottuja

Or. en

Perustelu

Kolmas osapuoli voi vastata tiedon levittämisestä myyntiluvan haltijan puolesta. Lausuman 
lukijat eivät mahdollisesti tunne käsitettä "myyntiluvan haltija". Lausuma, joka sisältää 
myyntiluvan haltijan nimen, on tarkoituksenmukaisempi ja helpommin ymmärrettävä.

Tarkistus 197
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) postiosoite tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan myyntiluvan haltijalle.

d) postiosoite tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan myyntiluvan haltijalle tai 
pyytää siltä lisätietoja.

Or. en

Perustelu

Englannin sana "postal" on parempi kuin "mailing".
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Tarkistus 198
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) postiosoite tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Yleisön pitäisi saada tietää, mihin viranomaiseen voi ottaa yhteyttä, jos tiedot ovat 
harhaanjohtavia tai epäasianmukaisia.

Tarkistus 199
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) postiosoite tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Jos lukija havaitsee, että tiedot ovat harhaanjohtavia tai epäasianmukaisia, hänelle pitäisi 
antaa tieto siitä, mihin tahoon olisi otettava yhteyttä valituksen tekemiseksi. 
Haittavaikutuksista ilmoittamista koskeva lausuma noudattaa lääketurvatoiminnasta annetun 
direktiivin säännöksiä.
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Tarkistus 200
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) posti- tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 201
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) lausuma, jossa yksittäisiä henkilöitä 
kannustetaan ilmoittamaan kaikista 
epäillyistä lääkkeen aiheuttamista 
epätoivotuista vaikutuksista lääkärilleen, 
proviisorille, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle tai toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle ja jossa 
ilmoitetaan toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen nimi ja internet-osoite, 
postiosoite ja/tai puhelinnumero.

Or. en

Tarkistus 202
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) lausuma, että yksittäisten henkilöiden 
olisi ilmoitettava kaikista epäillyistä 
epätoivotuista vaikutuksista lääkärilleen, 
proviisorille, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle tai toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Lausuma noudattaa kompromissia, joka laadittiin lääketurvatoimintaa koskeneen 
lainsäädäntökäsittelyn yhteydessä.

Tarkistus 203
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) lausuma, jossa yksittäisiä henkilöitä 
kannustetaan ilmoittamaan 
reseptilääkkeen aiheuttamista 
haittavaikutuksista lääkärilleen, 
proviisorille tai toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Haittavaikutuksista ilmoittamista koskeva lausuma noudattaa lääketurvatoiminnasta annetun 
direktiivin säännöstä.
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Tarkistus 204
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedot eivät saa sisältää 3. Nämä todelliset tiedot eivät saa sisältää

Or. en

Perustelu

Ainoastaan luotettavat vertailukelpoiset tiedot antavat potilaille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään verukkeena 
mainonnan levittämiseen.

Tarkistus 205
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lääkkeiden välisiä vertailuja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valitettavasti lääkkeiden välisiä vertailuja ei vielä tehdä. Siksi siihen ei ole myöskään tarvetta 
viitata tässä.

Tarkistus 206
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) lääkkeiden välisiä vertailuja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään verukkeena mainonnan levittämiseen. On 
korostettava edelleen tiedon ja mainonnan eroa.

Tarkistus 207
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla– 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lääkkeiden välisiä vertailuja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan luotettavat vertailukelpoiset tiedot antavat potilaille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään verukkeena 
mainonnan levittämiseen.

Tarkistus 208
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lääkkeiden välisiä vertailuja a) lääkkeiden laatua, turvallisuutta ja 
tehoa koskevia lääkkeiden välisiä 
vertailuja, jos niitä levittävät myyntiluvan 
haltijat, lukuun ottamatta seuraavia 
tapauksia:
– vertailut sisältyvät virallisesti 
hyväksyttyihin asiakirjoihin, kuten 
valmisteyhteenvetoon
– vertailut perustuvat asiasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten tai Euroopan 
lääkeviraston julkaisemiin vertaileviin 
tieteellisiin tutkimuksiin
– vertailut sisältyvät asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 13 artiklassa tarkoitettuun 
eurooppalaiseen julkiseen 
arviointilausuntoon, jossa luetellaan 
muut saatavilla olevat terapeuttiset 
vaihtoehdot ja todetaan, onko uudella 
lääkkeellä terapeuttista arvoa 

Or. en

Perustelu

Joidenkin lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa esitetään vertailuja. 
Näiden vertailujen sulkeminen pois tarkoittaisi, että myyntiluvan haltijan antamat tiedot ovat 
epätäydellisiä. Tämä voisi myös vaarantaa lupamenettelyn. Lääkkeiden laatua, turvallisuutta 
ja tehoa koskevia, riippumattomien kansallisten viranomaisten tai Euroopan lääkeviraston 
tekemiä vertailevia tieteellisiä tutkimuksia ei pidä sulkea pois, sillä ne voivat olla kuluttajille 
tärkeä tiedon lähde.

Tarkistus 209
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) houkuttelua lääkkeen käyttöön tai 
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lääkkeen käytön markkinointia

Or. en

Perustelu

On tärkeää estää se, että todellisia tietoja käytetään verukkeena mainonnan levittämiseen. On 
korostettava edelleen tiedon ja mainonnan eroa.

Tarkistus 210
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tietoja muista lääkkeistä, joiden 
myyntiluvan haltija lääkeyhtiö ei ole.

Or. en

Perustelu

On estettävä kaikin keinoin kolmantena osapuolena toimivien yritysten toteuttamat, 
toimivaltaiselta viranomaiselta myyntiluvan saaneita lääkkeitä koskevien väärien tietojen 
levittämiskampanjat. Kielto on ulotettava koskemaan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
suunnattua mainontaa ja tiedottamista. Lääkkeet kehittäneiden yritysten toteuttamat 
geneerisiä lääkkeitä koskevien väärien tietojen levittämiskampanjat on tunnistettu yhdeksi 
viivytysstrategiaksi lääketeollisuutta koskevassa alustavassa raportissa.

Tarkistus 211
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
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voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle potilas-, kuluttaja-, lääkäri-
ja farmasiajärjestöjä sekä jäsenvaltioita ja 
muita asianosaisia julkisesti kuultuaan 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ymmärrettävyydestä ja 
täsmällisyydestä sekä niiden 
hyödyllisyydestä yleisön ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kannalta. Nämä tiedot analysoituaan 
komissio esittää tarvittaessa 
suositusehdotuksia valmisteyhteenvetojen 
ja pakkausselosteen sommittelun ja 
sisällön parantamiseksi niin, että voidaan 
varmistaa, että ne ovat arvokas tiedon 
lähde yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

Ensisijaisena tavoitteena on parantaa valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden 
luettavuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 212
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla on kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste niiden jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä, joissa lääke on saanut 
luvan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijan internet-sivustoilla on 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä 
viimeisin päivitetty versio myyntiluvan 
haltijan markkinoille saattaman 
reseptilääkkeen valmisteyhteenvedosta ja 
pakkausselosteesta niiden jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä, joissa lääke on saanut 
luvan.
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Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijan internet-sivustolla olevien lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä 
koskevien asiakirjojen on oltava ajantasaisia.

Tarkistus 213
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY 
100 e artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla on kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste niiden jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä, joissa lääke on saanut 
luvan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla toistetaan 
tarkasti kyseisen lääkkeen 
valmisteyhteenveto ja pakkausseloste 
niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, 
joissa lääke on saanut luvan.

Or. fr

Tarkistus 214
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla on kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste niiden jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä, joissa lääke on saanut 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien asiakirjojen
saataville asettamiseen tarkoitetuilla 
myyntiluvan haltijan internet-sivustoilla 
toistetaan tarkasti kyseisen lääkkeen 
valmisteyhteenveto ja pakkausseloste 
niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, 
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luvan. joissa lääke on saanut luvan.

Or. en

Perustelu

Saatavilla olevat tiedot on toistettava muuttamattomina ja ilman puutteita.

Tarkistus 215
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY 
100 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla on kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste niiden jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä, joissa lääke on saanut 
luvan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla toistetaan 
tarkasti kyseisen lääkkeen 
valmisteyhteenveto ja pakkausseloste 
niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, 
joissa lääke on saanut luvan.

Or. en

Perustelu

Hyväksytyt tiedot on toistettava muuttamattomina ja ilman puutteita.

Tarkistus 216
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijan internet-sivuston 
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jokainen reseptilääkkeitä koskeva sivu 
sisältää selkeästi havaittavan linkin 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 57 artiklan 
1 kohdan l alakohdassa ja 57 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tietokannan vastaavaan internet-sivuun 
(jäljempänä "Eudrapharm-tietokanta").

Or. en

Perustelu

Linkki Eudrapharm-tietokantaan, joka on kehitetty tiedon lähteeksi kaikista ihmisille ja 
eläimille tarkoitetuista lääkkeistä, joille on myönnetty myyntilupa Euroopan unionissa ja 
Euroopan talousalueella, lisäisi yleisön tietoutta kyseisestä yhteisön tietokannasta, joka 
tarjoaa suuren määrän toimintoja ja hakumahdollisuuksia.

Tarkistus 217
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY 
100 e artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijan internet-sivuston 
jokainen reseptilääkkeitä koskeva sivu 
sisältää linkin asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa ja 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun yhteisön tietokannan 
vastaavaan internet-sivuun ja direktiivin 
106 artiklassa ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 26 artiklassa tarkoitettuun 
kansalliseen tai unionin 
lääketurvallisuutta käsittelevään www-
portaaliin. 

Or. en

Perustelu

Linkki Eudrapharm-tietokantaan lisäisi tietoutta tästä potilaiden kannalta hyödyllisestä 
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tiedon lähteestä, joka tarjoaa suuren määrän toimintoja ja hakumahdollisuuksia. Linkki 
kansalliseen tai unionin lääketurvallisuutta käsittelevään www-portaaliin antaisi potilaille 
mahdollisuuden saada lisätietoja lääkkeiden turvallisuudesta.

Tarkistus 218
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijan internet-sivuston 
jokainen reseptilääkkeitä koskeva sivu 
sisältää linkin asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohdassa ja 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin tietokannan 
vastaavaan internet-sivuun (jäljempänä 
"Eudrapharm-tietokanta").

Or. en

Perustelu

Tällainen linkki Eudrapharm-tietokantaan, joka on kehitetty tiedon lähteeksi kaikista ihmisille 
ja eläimille tarkoitetuista lääkkeistä, joille on myönnetty myyntilupa Euroopan unionissa ja 
Euroopan talousalueella, auttaisi lisäämään yleisön tietoutta kyseisestä unionin 
tietokannasta, joka tarjoaa suuren määrän toimintoja ja hakumahdollisuuksia.

Tarkistus 219
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
 100 e artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Virasto toisintaa Eudrapharm-
tietokannassa ja jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset toisintavat 
internet-sivustoillaan viimeisimmän 
päivitetyn version seuraavista:
– hyväksytty yhteenveto valmisteen 
ominaisuuksista
– hyväksytty pakkausseloste
– vedokset kuljetus- ja 
kuluttajapakkauksista sekä myös kaikista 
niihin sisältyvistä laitteista
– julkiset arviointilausunnot (PAR) ja 
niiden yleisölle ymmärrettävällä tavalla 
kirjoitettu yhteenveto, jos se on saatavilla.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset lisäävät jokaiseen 
reseptilääkkeitä koskevaan internet-
sivuun linkin vastaavaan Eudrapharm-
tietokannan internet-sivuun.

Or. en

Perustelu

On tärkeää puuttua epätasa-arvoisiin tilanteisiin varmistamalla, että yleisö voi tutustua 
lakisääteiseen tietoon (merkinnät, valmisteyhteenvedot, pakkausselosteet ja pakkausten 
vedokset) ja tieteelliseen tietoon (julkiset arviointilausunnot) sekä kansallisella tasolla 
kussakin jäsenvaltiossa että yhteisön tasolla. Linkin lisääminen toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen internet-sivustolta Eudrapharm-tietokantaan auttaisi lisäämään yleisön 
tietoutta kyseisestä yhteisön tietokannasta, joka tarjoaa suuren määrän toimintoja ja 
hakumahdollisuuksia.

Tarkistus 220
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Virasto toisintaa Eudrapharm-
tietokannassa ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset toisintavat 
internet-sivustoillaan viimeisimmän 
päivitetyn version seuraavista:
– hyväksytty yhteenveto valmisteen 
ominaisuuksista
– hyväksytty pakkausseloste
– vedokset kuljetus- ja 
kuluttajapakkauksista sekä myös kaikista 
niihin sisältyvistä laitteista
– julkiset arviointilausunnot (PAR) ja 
niiden yleisölle ymmärrettävällä tavalla 
kirjoitettu yhteenveto, jos se on saatavilla.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset lisäävät jokaiseen 
reseptilääkkeitä koskevaan internet-
sivuun linkin vastaavaan Eudrapharm-
tietokannan internet-sivuun.

Or. en

Perustelu

On tärkeää puuttua epätasa-arvoisiin tilanteisiin varmistamalla, että yleisö voi tutustua 
lakisääteiseen tietoon (merkinnät, valmisteyhteenvedot, pakkausselosteet ja pakkausten 
vedokset) ja tieteelliseen tietoon (julkiset arviointilausunnot) sekä kansallisella tasolla 
kussakin jäsenvaltiossa että yhteisön tasolla. Tällainen linkki kansallisen 
lääketurvallisuusviraston internet-sivustolta Eudrapharm-tietokantaan auttaisi lisäämään 
yleisön tietoutta kyseisestä yhteisön tietokannasta, joka tarjoaa suuren määrän toimintoja ja 
hakumahdollisuuksia.

Tarkistus 221
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot asettavat toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten internet-
sivustolle saataville lääkkeiden 
valmisteyhteenvetojen, merkintöjen ja 
tuoteselosteiden hyväksytyt ja päivitetyt 
versiot sekä arviointilausunnon julkisesti 
saatavilla olevan version ja sen 
yhteenvedon, jos se on saatavilla.
Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kyseiset internet-sivustot 
sisältävät linkin Eudrapharm-internet-
sivustolle.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet on esitettävä selkeästi.

Tarkistus 222
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot asettavat toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten internet-
sivustolle saataville lääkkeiden 
valmisteyhteenvetojen, merkintöjen ja 
tuoteselosteiden hyväksytyt ja päivitetyt 
versiot sekä arviointilausunnon julkisesti 
saatavilla olevan version ja sen 
yhteenvedon, jos se on saatavilla. 
Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten internet-sivustot sisältävät 
linkin Eudrapharm-internet-sivustolle.

Or. en
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Perustelu

Voimassaoleva lainsäädäntö edellyttää jo jäsenvaltioita asettamaan nämä tiedot saataville, 
mutta on tärkeää selventää tätä velvollisuutta ja varmistaa, että kuluttajat voivat saada nämä 
tiedot internetin välityksellä.

Tarkistus 223
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY 
100 e artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 
13 artiklassa tarkoitetussa 
eurooppalaisten julkisten 
arviointilausuntojen yhteenvedossa 
luetellaan muut saatavilla olevat 
terapeuttiset vaihtoehdot ja todetaan, 
onko uudesta lääkkeestä tuntuvaa 
terapeuttista hyötyä.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan luotettavat vertailukelpoiset tiedot antavat potilaille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Joissakin valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa annetaan jo 
tällaista vertailevaa tietoa. Tämä käytäntö olisi yleistettävä ja tiedot olisi esitettävä 
järjestelmällisesti samassa osastossa kuin eurooppalaisia julkisia arviointilausuntoja 
koskevat yhteenvedot. Esimerkiksi osastossa "Miksi tämä valmiste on hyväksytty?" olisi 
lueteltava muut saatavissa olevat terapeuttiset vaihtoehdot ja todettava, onko uudesta 
lääkkeestä huomattavaa terapeuttista hyötyä ("terapeuttinen lisäarvo" arvioituna 
tehokkuuden, turvallisuuden tai käyttömukavuuden perusteella).

Tarkistus 224
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 
13 artiklassa tarkoitetussa 
eurooppalaisten julkisten 
arviointilausuntojen yhteenvedossa 
luetellaan muut saatavilla olevat 
terapeuttiset vaihtoehdot ja todetaan, 
onko uudesta lääkkeestä tuntuvaa 
terapeuttista hyötyä.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan luotettavat vertailukelpoiset tiedot antavat potilaille mahdollisuuden tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Joissakin valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa annetaan jo 
tällaista vertailevaa tietoa. Tämä käytäntö olisi yleistettävä ja tiedot olisi esitettävä 
järjestelmällisesti samassa osastossa kuin eurooppalaisia julkisia arviointilausuntoja 
koskevat yhteenvedot. Esimerkiksi osastossa "Miksi tämä valmiste on hyväksytty?" olisi 
lueteltava muut saatavissa olevat terapeuttiset vaihtoehdot ja todettava, onko uudesta 
lääkkeestä huomattavaa terapeuttista hyötyä ("terapeuttinen lisäarvo" arvioituna 
tehokkuuden, turvallisuuden tai käyttömukavuuden perusteella).

Tarkistus 225
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY 
100 e artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 
13 artiklassa tarkoitettu eurooppalaisten 
julkisten arviointilausuntojen yhteenveto 
yhdistetään linkillä direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitetussa kliinisten 
lääketutkimusten tietokannassa 
(jäljempänä "EudraCT-tietokanta") 
oleviin vastaaviin tutkimuksiin.

Or. en
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Perustelu

Tällainen linkki EudraCT-tietokantaan helpottaisi tutkimusten tieteellisten tulosten 
saatavuutta. Tutkimusten tieteelliset tulokset ovat olennaisen tärkeitä luotettavan tiedon 
kehittämisen ja ymmärtämisen kannalta.

Tarkistus 226
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY 
100 e artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 100 e artiklaan kohta 
seuraavasti:
1 c. Asetuksen (EY) N:o 726/2004 
13 artiklassa tarkoitettu eurooppalaisten 
julkisten arviointilausuntojen yhteenveto 
yhdistetään linkillä direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitetussa kliinisten 
lääketutkimusten tietokannassa 
(jäljempänä "EudraCT-tietokanta") 
oleviin vastaaviin tutkimuksiin.

Or. en

Perustelu

Tällainen linkki EudraCT-tietokantaan helpottaisi tutkimusten tieteellisten tulosten 
saatavuutta. Tutkimusten tieteelliset tulokset ovat olennaisen tärkeitä luotettavan tiedon 
kehittämisen ja ymmärtämisen kannalta.

Tarkistus 227
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkettä koskevat tietopyynnöt, jotka 
yksittäinen henkilö esittää myyntiluvan 
haltijalle, voidaan laatia millä tahansa 
yhteisön virallisella kielellä, joka on niiden 
jäsenvaltioiden virallinen kieli, joissa lääke 
on saanut luvan. Vastaus on laadittava 
pyynnön kielellä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkettä koskevat tietopyynnöt, jotka 
yksittäinen henkilö esittää myyntiluvan 
haltijalle, voidaan laatia millä tahansa 
yhteisön virallisella kielellä, joka on niiden 
jäsenvaltioiden virallinen kieli, joissa lääke 
on saanut luvan. Vastaus on laadittava 
pyynnön kielellä. Myyntiluvan haltija 
säilyttää pyynnön ja vastauksen 
kymmenen vuoden ajan pyynnön 
esittämisestä ja toimittaa ne 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on säilytettävä yleisön esittämät kysymykset sekä vastaukset 
saatavilla, jotta ne voidaan toimittaa mahdollista tarkastusta varten toimivaltaisille 
viranomaisille niiden pyynnöstä.

Tarkistus 228
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkettä koskevat tietopyynnöt, jotka 
yksittäinen henkilö esittää myyntiluvan 
haltijalle, voidaan laatia millä tahansa 
yhteisön virallisella kielellä, joka on niiden 
jäsenvaltioiden virallinen kieli, joissa lääke 
on saanut luvan. Vastaus on laadittava 
pyynnön kielellä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkettä koskevat tietopyynnöt, jotka 
yksittäinen henkilö esittää myyntiluvan 
haltijalle, voidaan laatia millä tahansa 
yhteisön virallisella kielellä, joka on niiden 
jäsenvaltioiden virallinen kieli, joissa lääke 
on saanut luvan. Vastaus on laadittava 
pyynnön kielellä. Vastaukset pidetään 
saatavilla toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten tarkastuksia varten.
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Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on säilytettävä vastaukset saatavilla, jotta toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset voivat helposti tarkastaa ne.

Tarkistus 229
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Aiheuttamatta myyntiluvan haltijalle 
suhteetonta rasitetta jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myyntiluvan haltija
asettaa tämän osaston mukaisesti 
levittämänsä tiedot vammaisten saataville.

1. Jäsenvaltioiden on asetettava tämän 
osaston mukaisesti levitetyt tiedot 
vammaisten saataville.

Or. en

Tarkistus 230
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Aiheuttamatta myyntiluvan haltijalle 
suhteetonta rasitetta jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myyntiluvan haltija 
asettaa tämän osaston mukaisesti 
levittämänsä tiedot vammaisten saataville.

1. Jäsenvaltioiden on asetettava tämän 
osaston mukaisesti levitetyt tiedot 
vammaisten saataville.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat velvollisia asettamaan tärkeät terveyteen liittyvä tiedot vammaisten 
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saataville.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävät ja tehokkaat 
menetelmät väärinkäytösten välttämiseksi 
silloin, kun myyntiluvan haltija levittää 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneesta reseptilääkkeestä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
väärinkäytösten välttäminen siten, että 
ainoastaan myyntiluvan haltija antaa 
tietoja ja ainoastaan sellaisia luvan 
saanutta reseptilääkettä koskevia tietoja, 
jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet, ja siinä muodossa, joka on 
hyväksytty tietojen levittämiseen yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille. Jäsenvaltiot 
voivat poikkeuksellisesti jatkaa sellaisia 
valvontamekanismeja, joita ne ovat 
soveltaneet 31 päivään joulukuuta 2008 
mennessä. Komissio tarkastaa ja hyväksyy 
nämä järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 232
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävät ja tehokkaat 
menetelmät väärinkäytösten välttämiseksi 
silloin, kun myyntiluvan haltija levittää
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävät ja tehokkaat 
menetelmät väärinkäytösten välttämiseksi 
silloin, kun myyntiluvan haltija asettaa
yleisön tai yksittäisten henkilöiden 
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luvan saaneesta reseptilääkkeestä. saataville tietoja luvan saaneesta 
reseptilääkkeestä.

Or. en

Perustelu

Toimet, joilla pyritään valvomaan jälkeenpäin suoraan kuluttajille suunnattua mainontaa 
Yhdysvalloissa ja suoraan lääkkeiden määrääjille suunnattua mainontaa Euroopassa, ovat 
selvästi epäonnistuneet. Asiaankuuluvilla "sääntelyelimillä" on taipumus havaita rikkomukset 
liian myöhään, usein kun vahinko on jo tapahtunut, ja niillä on vaikeuksia asettaa 
seuraamuksia. "Itsesääntelyn" ja "yhteissääntelyn" kaltaisilla toimilla, vaikka ne 
perustuisivatkin "käytännesääntöihin", ei voida taata kunnolla valvonnan riippumattomuutta.

Tarkistus 233
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on riittävät ja tehokkaat 
menetelmät väärinkäytösten välttämiseksi 
silloin, kun myyntiluvan haltija levittää 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneesta reseptilääkkeestä.

1. Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission 
on varmistettava, että käytössä on riittävät 
ja tehokkaat menetelmät väärinkäytösten 
välttämiseksi silloin, kun myyntiluvan 
haltija levittää yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille tietoja luvan saaneesta 
reseptilääkkeestä.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon haasteet, jotka tietyt jäsenvaltiot kohtaavat perustaessaan ja 
pannessaan täytäntöön asianmukaisia valvontajärjestelmiä, on tärkeää, että Euroopan 
komissiolla on vahvempi tukijan rooli valvonnassa.

Tarkistus 234
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
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Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa 

Komission teksti Tarkistus

Tällaisten menetelmien on perustuttava 
tietojen valvontaan ennen niiden 
levittämistä, paitsi jos

Tällaisten menetelmien on perustuttava 
annettavien tietojen valvontaan ennen 
niiden levittämistä, paitsi jos

Or. en

Perustelu

Toimet, joilla pyritään valvomaan jälkeenpäin suoraan kuluttajille suunnattua mainontaa 
Yhdysvalloissa ja suoraan lääkkeiden määrääjille suunnattua mainontaa Euroopassa, ovat 
selvästi epäonnistuneet. Asiaankuuluvilla "sääntelyelimillä" on taipumus havaita rikkomukset 
liian myöhään, usein kun vahinko on jo tapahtunut, ja niillä on vaikeuksia asettaa 
seuraamuksia. "Itsesääntelyn" ja "yhteissääntelyn" kaltaisilla toimilla, vaikka ne 
perustuisivatkin "käytännesääntöihin", ei voida taata kunnolla valvonnan riippumattomuutta.

Tarkistus 235
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimivaltaiset viranomaist ovat jo 
hyväksyneet tietojen sisällön; tai

– toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 
hyväksyneet asiakirjat

Or. en

Perustelu

Saatavilla olevia tietoja ei tarvitse valvoa, jos on kyse asiakirjoista, jotka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet.

Tarkistus 236
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käytössä on jokin muu menetelmä, jolla 
taataan vastaavantasoinen, riittävä ja 
tehokas seuranta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Luvan antaminen ennakolta on ainoa hyväksyttävä valvontatapa.

Tarkistus 237
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
 100 g artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käytössä on jokin muu menetelmä, jolla 
taataan vastaavantasoinen, riittävä ja 
tehokas seuranta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimet, joilla pyritään valvomaan jälkeenpäin suoraan kuluttajille suunnattua mainontaa 
Yhdysvalloissa ja suoraan lääkkeiden määrääjille suunnattua mainontaa Euroopassa, ovat 
selvästi epäonnistuneet. Asiaankuuluvilla "sääntelyelimillä" on taipumus havaita rikkomukset 
liian myöhään, usein kun vahinko on jo tapahtunut, ja niillä on vaikeuksia asettaa 
seuraamuksia. "Itsesääntelyn" ja "yhteissääntelyn" kaltaisilla toimilla, vaikka ne 
perustuisivatkin "käytännesääntöihin", ei voida taata kunnolla valvonnan riippumattomuutta.

Tarkistus 238
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 2 alakohta– 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käytössä on jokin muu menetelmä, jolla 
taataan vastaavantasoinen, riittävä ja 
tehokas seuranta.

– käytössä on jokin muu menetelmä, jolla 
taataan vastaavantasoinen, teollisuudesta 
riippumaton, riittävä ja tehokas seuranta.

Or. en

Perustelu

Koska kyseessä ovat reseptilääkkeet ja erityisen arkaluonteiset tiedot, on taattava, että 
sääntelyelimet ovat myyntiluvan haltijan vaikutusvallasta riippumattomia.

Tarkistus 239
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen menetelmä voi olla itsesääntely-
ja yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos 
asioiden käsittely tällaisissa elimissä on 
mahdollista jäsenvaltioiden oikeudellisten 
tai hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monien jäsenvaltioiden mielestä vapaaehtoinen itse- tai yhteissääntelyviranomaisten 
tiedottamisen valvontajärjestelmä on liian heikko. Muutamassa jäsenvaltiossa on kuitenkin 
käytössä itsesääntelyjärjestelmä. Itsesääntelyjärjestelmien tehokkuus ja vakuuttavuus ovat 
pitkälti sidoksissa yhteiskunnan kulttuuriseen ja oikeudelliseen järjestelmään, minkä vuoksi 
niitä ei pitäisi kaikissa jäsenvaltioissa säännellä.
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Tarkistus 240
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen menetelmä voi olla itsesääntely-
ja yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos 
asioiden käsittely tällaisissa elimissä on 
mahdollista jäsenvaltioiden oikeudellisten 
tai hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Luvan antaminen ennakolta on ainoa hyväksyttävä valvontatapa.

Tarkistus 241
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY 
100 g artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen menetelmä voi olla itsesääntely-
ja yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos 
asioiden käsittely tällaisissa elimissä on 
mahdollista jäsenvaltioiden oikeudellisten 
tai hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimet, joilla pyritään valvomaan jälkeenpäin suoraan kuluttajille suunnattua mainontaa 



PE441.215v02-00 140/179 AM\817858FI.doc

FI

Yhdysvalloissa ja suoraan lääkkeiden määrääjille suunnattua mainontaa Euroopassa, ovat 
selvästi epäonnistuneet. Asiaankuuluvilla "sääntelyelimillä" on taipumus havaita rikkomukset 
liian myöhään, usein kun vahinko on jo tapahtunut, ja niillä on vaikeuksia asettaa 
seuraamuksia. "Itsesääntelyn" ja "yhteissääntelyn" kaltaisilla toimilla, vaikka ne 
perustuisivatkin "käytännesääntöihin", ei voida taata kunnolla valvonnan riippumattomuutta.

Tarkistus 242
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen menetelmä voi olla itsesääntely-
ja yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos asioiden 
käsittely tällaisissa elimissä on mahdollista 
jäsenvaltioiden oikeudellisten tai 
hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

Tällainen menetelmä voi olla 
yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos asioiden 
käsittely tällaisissa elimissä on mahdollista 
jäsenvaltioiden oikeudellisten tai 
hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

Or. en

Perustelu

Tietojen väärinkäytön estämiseksi tarvitaan asianmukainen valvontajärjestelmä. Itsesääntely 
ei ole riittävän pakottava väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 243
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen menetelmä voi olla itsesääntely-
ja yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos asioiden 

Tällainen menetelmä voi olla 
yhteissääntelyelinten suorittama 
lääketietojen vapaaehtoinen valvonta ja 
näihin elimiin turvautuminen, jos asioiden 
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käsittely tällaisissa elimissä on mahdollista 
jäsenvaltioiden oikeudellisten tai 
hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

käsittely tällaisissa elimissä on mahdollista 
jäsenvaltioiden oikeudellisten tai 
hallinnollisten menettelyjen lisäksi.

Or. en

Perustelu

Itsesääntely ei ole asianmukainen väline kuluttajansuojan korkeimman mahdollisen tason 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 244
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuultuaan jäsenvaltioita komissio laatii 
tämän osaston mukaisesti sallittuja tietoja 
koskevat ohjeet ja käytännesäännöt 
myyntiluvan haltijoille, jotka tiedottavat 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille luvan 
saaneista reseptilääkkeistä. Komissio 
laatii nämä ohjeet tämän direktiivin 
tullessa voimaan ja saattaa ne saatujen 
kokemusten perusteella säännöllisesti 
ajan tasalle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä kohtaa voitaisiin tulkita ja väärinkäyttää oikeudellisena porsaanreikänä. Joka 
tapauksessa siihen sisältyy riski, että 100 b artiklan säännöksistä tulee merkityksettömiä.

Tarkistus 245
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuultuaan jäsenvaltioita komissio laatii 
tämän osaston mukaisesti sallittuja tietoja
koskevat ohjeet ja käytännesäännöt 
myyntiluvan haltijoille, jotka tiedottavat 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille luvan 
saaneista reseptilääkkeistä. Komissio 
laatii nämä ohjeet tämän direktiivin tullessa 
voimaan ja saattaa ne saatujen kokemusten 
perusteella säännöllisesti ajan tasalle.

Kuultuaan jäsenvaltioita, potilas- ja 
kuluttajajärjestöjä, sosiaaliturvajärjestöjä 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä
komissio laatii tämän osaston mukaisesti 
sallittuja lausumia, pakkausselosteiden 
laatimista, kliinisten tutkimusten tulosten 
julkaisemista ja lääkkeiden määrääjille 
mainostamista koskevat ohjeet ja 
pakolliset käytännesäännöt sekä 
varoittavia seuraamuksia myyntiluvan 
haltijoille, jotka eivät noudata 
käytännesääntöjä. Käytännesäännöt 
sisältävät myös säännöksiä, joilla
varmistetaan, että yleisön jäsenet voivat 
jättää toimivaltaisille viranomaisille 
valituksia harhaanjohtavista käytänteistä 
tiedon tarjoamisessa. Komissio laatii nämä 
ohjeet tämän direktiivin tullessa voimaan ja 
saattaa ne saatujen kokemusten perusteella 
säännöllisesti ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Tiedotus on suunnattu yleisölle, minkä vuoksi potilas- ja kuluttajajärjestöt on otettava 
mukaan käytännesääntöjen laatimisprosessiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
näkökulma on myös erittäin tärkeä, koska se on ja sen on pysyttävä potilaiden ensisijaisena 
tietolähteenä reseptilääkkeistä.

Tarkistus 246
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 g artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuultuaan jäsenvaltioita komissio laatii Kuultuaan jäsenvaltioita ja muita 
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tämän osaston mukaisesti sallittuja tietoja 
koskevat ohjeet ja käytännesäännöt 
myyntiluvan haltijoille, jotka tiedottavat 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille luvan 
saaneista reseptilääkkeistä. Komissio laatii 
nämä ohjeet tämän direktiivin tullessa 
voimaan ja saattaa ne saatujen kokemusten 
perusteella säännöllisesti ajan tasalle.

sidosryhmiä komissio laatii tämän osaston 
mukaisesti sallittuja tietoja koskevat ohjeet 
ja pakolliset käytännesäännöt myyntiluvan 
haltijoille, jotka tiedottavat yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille luvan saaneista 
reseptilääkkeistä. Komissio laatii nämä 
ohjeet tämän direktiivin tullessa voimaan ja 
saattaa ne saatujen kokemusten perusteella 
säännöllisesti ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Ohjeiden ja käytännesääntöjen laadinnassa olisi kuultava sidosryhmiä, kuten 
potilasjärjestöjä, terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja lääketeollisuutta. Jotta myyntiluvan 
haltijat noudattaisivat komission käytännesäännöissä vahvistamia sääntöjä, olisi 
täsmennettävä, että ne ovat pakollisia eivätkä vapaaehtoisia.

Tarkistus 247
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija rekisteröi lääketietoja
sisältävät internet-sivustot asianomaisen 
internet-sivuston käyttämän 
maantieteellisen aluetunnuksen mukaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa kansallisessa 
viranomaisessa ennen sivustojen
asettamista laajan yleisön saataville. Jos 
internet-sivusto ei käytä maantieteellistä 
aluetunnusta, myyntiluvan haltija valitsee 
rekisteröintijäsenvaltion.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijat rekisteröivät niiden 
valvonnassa olevat internet-sivustot, jotka 
on erityisesti suunnattu yhden tai 
useamman jäsenvaltioiden kansalaisille ja 
jotka sisältävät tämän osaston 
reseptilääkkeitä koskevia tietoja, ennen 
niiden asettamista laajan yleisön saataville. 
Jos internet-sivusto ei käytä 
maantieteellistä aluetunnusta, myyntiluvan 
haltija valitsee rekisteröintijäsenvaltion.

Or. en

Perustelu

Täsmennys on tarpeen, koska direktiivi kattaa ainoastaan myyntiluvan haltijan valvonnassa 
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olevat ja EU:n kansalaisille suunnatut sivustot. Se ei kata sivustoja, jotka on tarkoitettu EU:n 
ulkopuolisille tahoille ja maailmanlaajuiselle yleisölle, olipa tieto sitten tuotettu EU:ssa tai 
palvelin sijoitettu EU:n alueelle. Se ei myöskään kata yritysten sivustoja, jotka sisältävät 
liiketoimintaa koskevia tietoja, kuten tuotekohtaisia myyntilukuja ja liiketoimintatietoja 
muista tuotteista.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija rekisteröi lääketietoja 
sisältävät internet-sivustot asianomaisen 
internet-sivuston käyttämän 
maantieteellisen aluetunnuksen mukaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa kansallisessa 
viranomaisessa ennen sivustojen 
asettamista laajan yleisön saataville. Jos 
internet-sivusto ei käytä maantieteellistä 
aluetunnusta, myyntiluvan haltija valitsee 
rekisteröintijäsenvaltion.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija rekisteröi 
viranomaisten hyväksymiä lääketietoja 
sisältävät internet-sivustot asianomaisen 
internet-sivuston käyttämän 
maantieteellisen aluetunnuksen mukaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa kansallisessa 
viranomaisessa ennen sivustojen 
asettamista laajan yleisön saataville. Jos 
internet-sivusto ei käytä maantieteellistä 
aluetunnusta, myyntiluvan haltija valitsee 
rekisteröintijäsenvaltion.

Or. en

Tarkistus 249
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
myyntiluvan haltija voi esittää sivuston 
sisältämät lääketiedot muilla internet-

Poistetaan.
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sivustoilla kaikkialla yhteisössä, kunhan 
sisältö on sama.

Or. en

Perustelu

Valvonnan sallimiseksi ja vastuukysymysten vuoksi on tärkeää, että tiedot esitetään vain 
rekisteröidyllä internet-sivustolla. On epärealistista odottaa tehokasta valvontaa, jos tiedot 
esitetään muilla kuin rekisteröidyillä internet-sivustoilla etenkin, jos tiedot käännetään 
toiselle kielelle. Toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty harjoittaman valvontaa tämän 
säännöksen nojalla.

Tarkistus 250
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
myyntiluvan haltija voi esittää sivuston 
sisältämät lääketiedot muilla internet-
sivustoilla kaikkialla yhteisössä, kunhan 
sisältö on sama.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastuukysymysten vuoksi ja asianmukaisen valvonnan sallimiseksi tietoja saisi esittää 
ainoastaan rekisteröidyillä internet-sivustoilla. On epärealistista odottaa tehokasta 
valvontaa, jos tiedot esitetään muilla kuin rekisteröidyillä internet-sivustoilla, ja etenkin, jos 
tiedot käännetään toiselle kielelle. Toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty harjoittaman 
valvontaa tämän säännöksen nojalla.

Tarkistus 251
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
myyntiluvan haltija voi esittää sivuston 
sisältämät lääketiedot muilla internet-
sivustoilla kaikkialla yhteisössä, kunhan 
sisältö on sama.

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
myyntiluvan haltija voi esittää sivuston 
sisältämät lääketiedot muilla myyntiluvan 
haltijan 1 alakohdan mukaisesti 
rekisteröimillä internet-sivustoilla
kaikkialla yhteisössä, kunhan sisältö on 
sama. Näiltä internet-sivustoilta on oltava 
linkki ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä 
6. marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti luotavaan 
sivustoon.

Or. en

Perustelu

Nämä kaksi internet-sivustoa, eli myyntiluvan haltijan luoma sivusto ja väärennettyjä 
lääkkeitä koskevan direktiivin nojalla luotu sivusto on oltava yhteydessä toisiinsa, jotta yleisö 
ymmärtää, että tiedot ovat todellisia ja että sivusto tai sen sisältö eivät ole harhaanjohtavia.

Tarkistus 252
Linda Mcavan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
myyntiluvan haltija voi esittää sivuston 
sisältämät lääketiedot muilla internet-
sivustoilla kaikkialla yhteisössä, kunhan 
sisältö on sama.

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
reseptilääkkeiden sisältöä koskevia 
muutoksia on valvottava 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 253
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
reseptilääkkeiden sisältöä koskevia 
muutoksia on valvottava 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos internet-sivuston sisältöön tehdään muutoksia, niitä tulisi valvoa jäsenvaltiossa, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity.

Tarkistus 254
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
reseptilääkkeiden sisältöä koskevia 
muutoksia on valvottava 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos internet-sivuston sisältöön tehdään muutoksia, niitä tulisi valvoa jäsenvaltiossa, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity.
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Tarkistus 255
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröinnin jälkeen 
reseptilääkkeiden sisältöä koskevia 
muutoksia on valvottava 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jos internet-sivuston sisältöön tehdään muutoksia, niitä tulisi valvoa jäsenvaltiossa, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity.

Tarkistus 256
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröity internet-sivusto ei saa sisältää 
linkkejä muille myyntiluvan haltijan 
internet-sivustoille, jollei myös niitä ole 
rekisteröity tämän kohdan mukaisesti. 
Kyseisillä internet-sivustoilla on 
ilmoitettava myyntiluvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja 
internet-sivun osoite.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa automaattisesti 
yksittäisiä henkilöitä, joilla on pääsy 
kyseisille sivustoille, eikä niillä saa 
esiintyä yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille oma-aloitteisesti levitettävää 
ei-toivottua aineistoa. Kyseiset internet-
sivustot eivät saa sisältää videoaineistoa.
Edellä 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla 
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voidaan tarjota videosisältöä, kun sen 
tarkoituksena on tukea lääkkeiden 
turvallista ja tehokasta käyttöä yleensä ja 
edellyttäen, ettei se sisällä tuotteiden 
myynninedistämiseen tähtääviä väitteitä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
kiellon soveltamista. Kahden edellä 
mainitun edellytyksen noudattamista on 
valvottava 100 g artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Videosisältö – myynninedistämiseen tähtäävää videoaineistoa lukuun ottamatta – voi tuoda 
lisäarvoa, kun se liittyy erilaisten lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden, kuten 
inhalaattorien, oikeaan käyttöön. Tällaista videoaineistoa olisi valvottava 100 g artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että se on täysin puolueetonta eikä sisällä 
myynninedistämiseen tähtääviä väitteitä lääkkeistä.

Tarkistus 257
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröity internet-sivusto ei saa sisältää 
linkkejä muille myyntiluvan haltijan 
internet-sivustoille, jollei myös niitä ole 
rekisteröity tämän kohdan mukaisesti. 
Kyseisillä internet-sivustoilla on 
ilmoitettava myyntiluvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja 
internet-sivun osoite.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröity internet-sivusto ei saa sisältää 
linkkejä muille myyntiluvan haltijan 
internet-sivustoille, jollei myös niitä ole 
rekisteröity tämän kohdan mukaisesti; 
tästä poikkeuksena ovat toimivaltaisten 
viranomaisten internet-sivustot. Kyseisillä 
internet-sivustoilla on ilmoitettava 
myyntiluvan myöntäneen toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja internet-sivun osoite.

Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää linkkejä sekä muiden myyntiluvan haltijoiden internet-sivustoille (esim. 
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yhdysvaltalaisille sivustoille) että kolmansien osapuolten sivustoille.

Tarkistus 258
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröity internet-sivusto ei saa sisältää 
linkkejä muille myyntiluvan haltijan
internet-sivustoille, jollei myös niitä ole 
rekisteröity tämän kohdan mukaisesti. 
Kyseisillä internet-sivustoilla on 
ilmoitettava myyntiluvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja 
internet-sivun osoite.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröity internet-sivusto ei saa sisältää 
linkkejä muille internet-sivustoille, jollei 
myös niitä ole rekisteröity tämän kohdan 
mukaisesti. Kyseisillä internet-sivustoilla 
on ilmoitettava myyntiluvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja 
internet-sivun osoite.

Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää linkkejä sekä muiden myyntiluvan haltijoiden internet-sivustoille (esim. 
yhdysvaltalaisille sivustoille) että kolmansien osapuolten sivustoille. Lausuma, jonka mukaan 
internet-sivusto on rekisteröity ja sitä valvotaan, voi saada lukijat uskomaan, että myös muita 
linkitettyjä sivustoja koskevat samat ehdot.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
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henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää 
internet-televisiota.

henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, ilman heidän etukäteen 
antamaa nimenomaista suostumustaan
eikä niillä saa esiintyä yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Internet-
sivustoilla voidaan tarjota videosisältöä, 
jos se on lääkkeen turvallisen ja 
tehokkaan käytön kannalta hyödyllistä. 
Videoaineisto saa sisältää ainoastaan 
pakkausselosteen, valmisteyhteenvedon ja 
lääketietoa koskevan tiivistelmän tietoja ja 
neuvoja siitä, miten kyseistä lääkettä 
voidaan käyttää turvallisesti ja 
tehokkaasti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on hyväksyttävä 
videosisältö ennen sen julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 260
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota, podcast-lähetyksiä, videon 
suoratoistoa eikä mitään muuta 
digitaalista tiedonsiirtoformaattia, jota ei 
ole hyväksytty tämän direktiivin 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Digitaalisen tiedon osalta ehdotuksessa olisi otettava huomioon kaikki mahdolliset uudet 
viestintäteknologiat ja varmistettava, että ne on katettu.

Tarkistus 261
Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää lääkkeen 
ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvää 
tietojen esittämistä videoaineistona.

Or. en

Perustelu

Internet-sivustoja käyttäviä yksittäisiä henkilöitä ei saa yksilöidä, koska silloin vaarana on 
joutua lääketeollisuuden ei-toivotun aineiston kohteeksi. Reseptilääkkeiden oikeaan käyttöön 
opastamisesta vastaa joko lääkkeen määräävä lääkäri tai reviisori tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön jäsen, jolla on henkilökohtainen yhteys potilaaseen, ei internetissä 
katsottava video. Termi "internet-televisio" on liian epämääräinen, minkä vuoksi on 
turvallisempaa määritellä se selkeämmin.

Tarkistus 262
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää 
internet-televisiota.

 Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille levitettävää ei-
toivottua sisältöä. Internet-sivustoilla 
voidaan tarjota videosisältöä, jos se on 
lääkkeen turvallisen ja tehokkaan käytön 
kannalta hyödyllistä.

Or. en

Perustelu

Teksti "ilman heidän etukäteen antamaa nimenomaista suostumustaan" poistetaan, koska 
kaikkien käyttäjätietojen tulisi säilyä täysin luottamuksellisina.

Tarkistus 263
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota, internet-radiota, podcast-
lähetyksiä, videon suoratoistoa eikä 
mitään muuta digitaalista 
tiedonsiirtoformaattia, jota ei ole 
hyväksytty tämän direktiivin mukaisesti.

Or. en



PE441.215v02-00 154/179 AM\817858FI.doc

FI

Perustelu

Lainsäädännössä olisi varmistettava, että vain hyväksytyt digitaaliset formaatit ovat 
sallittuja.

Tarkistus 264
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
 100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota tai videoaineistoa.

Or. en

Perustelu

Jos tietoa levitetään esimerkiksi television, internet-television, radion tai terveydenhoitoalan 
julkaisujen välityksellä, potilaita ei suojella tällaiselta ei-toivotulta tiedottamiselta, ja 
tällaista tiedottamista ei näin ollen pitäisi sallia. Verkkosivustojen videoaineistossa saatetaan 
syyllistyä piilomainontaan, minkä vuoksi sitä ei pitäisi sallia.

Tarkistus 265
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
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rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota tai videoaineistoa.

Or. en

Perustelu

Jos tietoa levitetään esimerkiksi television, internet-television, radion tai terveydenhoitoalan 
julkaisujen välityksellä, potilaita ei suojella ei-toivotulta tiedottamiselta, ja tiedottamista ei 
näin ollen pitäisi sallia. Verkkosivustojen videoaineistossa saatetaan syyllistyä 
piilomainontaan, minkä vuoksi sitä ei pitäisi sallia.

Tarkistus 266
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä internet-sivustoilla ei saa 
olla mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille 
sivustoille, eikä niillä saa esiintyä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua aineistoa. Kyseiset 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota, podcast-lähetyksiä tai muuta 
tietoa videoformaatissa.

Or. fr



PE441.215v02-00 156/179 AM\817858FI.doc

FI

Tarkistus 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rekisteröidyillä internet-sivustoilla on 
oltava kunkin sivun yläosassa yleisölle 
suunnattu ilmoitus siitä, että sivun 
sisältämät tiedot ovat nimeltä mainitun 
myyntiluvan haltijan laatimia. 
Ilmoitukseen on sisällyttävä myös linkki 
lääkkeitä koskevaan EudraPharm-
tietokantaan.

Or. en

Perustelu

Reseptilääkkeitä koskevia tietoja sisältävien internet-sivustojen käyttäjille on ilmoitettava 
selkeästi, että kyseiset tiedot ovat tietyn myyntiluvan haltijan laatimia. Linkki EudraPharm-
tietokantaan takaa, että käyttäjät voivat saada suoraan ja vaivattomasti verrattavissa olevaa 
tietoa reseptilääkkeistä, joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta tietolähteestä, mikä lisää 
avoimuutta.

Tarkistus 268
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Internet-sivuston rekisteröinnin 
jälkeen reseptilääkkeiden sisältöä 
koskevia muutoksia on valvottava 
3 kohdan mukaisesti. Tällaiset muutokset 
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eivät edellytä internet-sivuston 
uudelleenrekisteröintiä.

Or. en

Perustelu

Jos internet-sivuston sisältöön tehdään muutoksia, niitä tulisi valvoa jäsenvaltiossa, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity. Ei pitäisi vaatia uudelleenrekisteröintiä tarpeettoman 
byrokratian välttämiseksi.

Tarkistus 269
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön 
seurannasta.

3. Myyntiluvan haltijan on lähetettävä 
edellä 1 kohdassa tarkoitettu uusi sisältö 
ja muutokset sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity, 
ennakkohyväksyntää varten ennen kuin 
uusi sisältö tai muutokset ovat saatavissa 
sen internet-sivustolla.

Myyntiluvan haltija on täysimääräisesti 
vastuussa ja tilivelvollinen kaikesta 
yleisölle levittämästään tiedosta.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on lähetettävä uusi sisältö ja muutokset toimivaltaisille 
viranomaisille. On todettava selkeästi, että yritykset ovat vastuussa kaikesta yleisölle 
esittämästään tiedosta.
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Tarkistus 270
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön 
seurannasta.

3. Myyntiluvan haltijan on lähetettävä 
uusi sisältö ja muutokset sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity, 
ennakkohyväksyntää varten ennen kuin 
uusi sisältö tai muutokset ovat saatavissa 
sen internet-sivustolla.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on lähetettävä uusi sisältö ja muutokset toimivaltaisille 
viranomaisille.

Tarkistus 271
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön
seurannasta.

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla tarjottujen
reseptilääkkeitä koskevien tietojen
seurannasta.

Or. en

Perustelu

Täsmennys on tärkeä, koska suuri osa sivuston sisällöstä ei välttämättä liity 
reseptilääkkeisiin.
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Tarkistus 272
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön 
seurannasta.

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön 
seurannasta. Myyntiluvan haltija on 
täysimääräisesti vastuussa ja 
tilivelvollinen kaikesta yleisölle 
levittämästään tiedosta.

Or. en

Perustelu

On epärealistista odottaa, että toimivaltaiset viranomaiset seuraisivat jatkuvasti kaikkia 
rekisteröityjä internet-sivustoja ja kaikkia tietoihin tehtyjä muutoksia. Sen vuoksi on erittäin 
tärkeää lisätä erityiset viittaukset yritysten tilivelvollisuuteen ja varmistaa, että ne ovat 
vastuussa kaikesta yleisölle esittämästään tiedosta. Tätä periaatetta sovelletaan kaikkien 
alojen kaikkiin yrityksiin, myös lääkeyhtiöihin.

Tarkistus 273
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
 100 h artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön 
seurannasta.

3. Myyntiluvan haltijan on lähetettävä 
uusi sisältö ja muutokset sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity, 
ennakkohyväksyntää varten ennen kuin 
uusi sisältö tai muutokset ovat saatavissa 
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sen internet-sivustolla.

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijoiden on lähetettävä uusi sisältö ja muutokset toimivaltaisille 
viranomaisille.

Tarkistus 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä 
toistettujen tietojen käännöksen 
oikeellisuutta, se voi vaatia myyntiluvan 
haltijaa toimittamaan oikeaksi todistetun 
käännöksen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisessa viranomaisessa 
rekisteröidyllä internet-sivustolla 
levitetyistä tiedoista.

a) Jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä 
toistettujen virallisesti hyväksyttyjen 
tietojen käännöksen oikeellisuutta, se voi 
vaatia myyntiluvan haltijaa toimittamaan 
oikeaksi todistetun käännöksen toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa 
viranomaisessa rekisteröidyllä internet-
sivustolla levitetyistä tiedoista.

Or. en

Tarkistus 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä, 
ovatko toisen jäsenvaltion toimivaltaisessa 
viranomaisessa rekisteröidyllä internet-

b) Jos jäsenvaltiolla on syytä epäillä, 
ovatko toisen jäsenvaltion toimivaltaisessa 
viranomaisessa rekisteröidyllä internet-
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sivustolla levitetyt tiedot tämän osaston 
vaatimusten mukaisia, sen on ilmoitettava 
epäilyksistään kyseiselle jäsenvaltiolle. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden tulee pyrkiä 
yhteisymmärrykseen toteutettavista 
toimista. Jos ne eivät pääse asiasta 
sopimukseen kahdessa kuukaudessa, 
tapaus siirretään päätöksellä 75/320/ETY 
perustetun farmasian komitean 
käsiteltäväksi. Tarvittaviin toimiin saa 
ryhtyä ainoastaan kyseisen komitean 
annettua lausuntonsa. Jäsenvaltioiden on 
otettava farmasian komitean lausunto 
huomioon ja ilmoitettava komitealle, miten 
lausunto on otettu huomioon.

sivustolla levitetyt viranomaisten 
hyväksymät tiedot tämän osaston 
vaatimusten mukaisia, sen on ilmoitettava 
epäilyksistään kyseiselle jäsenvaltiolle. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden tulee pyrkiä 
yhteisymmärrykseen toteutettavista 
toimista. Jos ne eivät pääse asiasta 
sopimukseen kahdessa kuukaudessa, 
tapaus siirretään päätöksellä 75/320/ETY 
perustetun farmasian komitean 
käsiteltäväksi. Tarvittaviin toimiin saa 
ryhtyä ainoastaan kyseisen komitean 
annettua lausuntonsa. Jäsenvaltioiden on 
otettava farmasian komitean lausunto 
huomioon ja ilmoitettava komitealle, miten 
lausunto on otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 276
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen lääkkeitä käsittelevä www-
portaali, johon sisältyy myös erityinen 
lääketurvallisuutta koskeva sivu, ja 
pidettävä sitä yllä, ja portaalilta on oltava 
linkki asetuksen (EY) N:o 726/2004 
26 artiklan mukaisesti perustettuun 
Euroopan lääketurvallisuutta 
käsittelevään www-portaalin. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava lääkkeitä 
käsittelevien kansallisten www-portaalien
kautta ainakin seuraavat tiedot:
a) kansallisilla markkinoilla saatavilla 
olevien lääkkeiden selosteet ainakin 
kansallisella kielellä;
b) yhteenveto tuotteen ominaisuuksista;
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c) arviointiraportit ja myyntiluvan 
haltijoiden terveysviranomaisille 
toimittamat säännölliset 
turvallisuuskatsaukset;
d) yksityiskohtaiset kuvaukset 
riskinhallintajärjestelmistä ja 
yksityiskohtaiset tutkimussuunnitelmat 
myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä 
turvallisuustutkimuksista sellaisten 
lääkkeiden osalta, joille on myönnetty 
myyntilupa tämän direktiivin mukaisesti;
e) luettelo lääkkeistä, joihin kohdistuu 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 
23 artiklassa tarkoitettu tehostettu 
valvonta;
f) www-pohjaiset jäsennellyt lomakkeet, 
joilla terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
ja potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä 
haittavaikutuksista ja jotka perustuvat 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 
25 artiklassa tarkoitettuihin lomakkeisiin;
g) lääketurvatoiminnan komitean ja 
koordinointiryhmän kokousten esityslistat 
ja pöytäkirjat, samoin kuin päätökset, 
äänestystulokset ja ilmaistut perustelut 
sekä vähemmistöön jääneet mielipiteet;
h) kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen myyntiluvan haltijalle 
esittämät pyynnöt 
riskinhallintajärjestelmän ylläpitämisestä 
tai myyntiluvan myöntämisen jälkeisen 
tutkimuksen tekemisestä sekä tarvittaessa 
myyntiluvan haltijan kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle antamat 
selvitykset ja toimivaltaisen viranomaisen 
lopullinen päätös.

Or. en

Perustelu

Saatavuus internetissä takaa sen, että potilailla ja yleisöllä on oikeus saada pakkausselosteet 
ja valmisteyhteenvedot äidinkielellään, myös ulkomailta käsin. Kaikilla jäsenvaltioilla tulisi 
olla kansallinen lääkkeitä käsittelevä portaali, joka tarjoaa yleisölle laadukasta tietoa 
lääkkeistä. Tarkistuksella pyritään luomaan oikeusperusta tällaisille portaaleille vastauksena 
komission kertomukseen nykyisistä tiedon tarjoamista koskevista käytännöistä. Www-
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portaaliin olisi sisällyttävä erityinen alue kaikkea turvallisuuskysymyksiin ja 
lääketurvatoimintaan liittyvää tietoa varten.

Tarkistus 277
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY 
100 h artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
internet-sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröinyt myyntiluvan haltija
sisällyttää sivustoonsa kunkin sivun 
yläosaan yleisölle suunnatun ilmoituksen 
siitä, että sivun sisältämät tiedot ovat 
myyntiluvan haltijan laatimia, minkä 
vuoksi sitä seurataan reseptilääkkeiden 
mainonnan välttämiseksi. Ilmoituksessa
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon, ja siinä on oltava 
linkki EudraPharm-tietokantaan ja 
maininta siitä, että tietokanta sisältää 
vahvistettua tietoa.

Or. en

Perustelu

Verkkosivuston rekisteröinti ja seuranta direktiivin mukaisesti ei tarjoa käyttäjille lisäarvoa 
vaan väärinkäytösten mahdollisuuden. On tärkeää, että käyttäjille ilmoitetaan selkeästi, että 
verkkosivustoa "seurataan reseptilääkkeiden mainonnan välttämiseksi", koska yleisö ei ole 
kovinkaan tietoinen erityisetujen ajamisesta. Linkki EudraPharm-tietokantaan takaa, että 
käyttäjät voivat saada suoraan ja vaivattomasti verrattavissa olevaa tietoa reseptilääkkeistä,
joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta tietolähteestä.
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Tarkistus 278
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
internet-sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröinyt myyntiluvan haltija
sisällyttää sivustoonsa kunkin sivun 
yläosaan yleisölle suunnatun ilmoituksen 
siitä, että sivun sisältämät tiedot ovat 
myyntiluvan haltijan laatimia, minkä 
vuoksi sitä seurataan reseptilääkkeiden 
mainonnan välttämiseksi. Ilmoituksessa
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon, ja siinä on oltava 
linkki EudraPharm-tietokantaan ja 
maininta siitä, että tietokanta sisältää 
vahvistettua tietoa.

Or. en

Perustelu

Verkkosivuston rekisteröinti ja seuranta direktiivin mukaisesti ei tarjoa käyttäjille lisäarvoa 
vaan väärinkäytösten mahdollisuuden. On tärkeää, että käyttäjille ilmoitetaan selkeästi, että 
verkkosivustoa "seurataan reseptilääkkeiden mainonnan välttämiseksi", koska yleisö ei ole 
kovinkaan tietoinen erityisetujen ajamisesta. Linkki EudraPharm-tietokantaan takaa, että 
käyttäjät voivat saada suoraan ja vaivattomasti verrattavissa olevaa tietoa reseptilääkkeistä, 
joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta tietolähteestä.

Tarkistus 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen.
Siinä on myös täsmennettävä, että 
sivuston seuranta ei välttämättä tarkoita 
sitä, että kaikki sivuston sisältämät tiedot 
on tarkastettu ennakkoon.

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen.

Or. en

Tarkistus 280
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä selvästi kyseistä sivustoa 
seuraava toimivaltainen kansallinen 
viranomainen sekä sivustosta vastaava 
myyntiluvan haltija. Siinä on myös 
täsmennettävä, että sivuston seuranta ei 
välttämättä tarkoita sitä, että kaikki 
sivuston sisältämät tiedot on tarkastettu 
ennakkoon.

Or. fr
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Tarkistus 281
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
internet-sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröinyt myyntiluvan haltija
sisällyttää sivustoonsa lausuman, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

Or. en

Perustelu

Yleisölle on tiedotettava sen sivuston laadusta, jolla se käy. Tästä syystä on parempi vaatia 
eikä ainoastaan sallia, että sivustolla on lausuma rekisteröinnistä ja seurannasta. Tämä on 
välttämätöntä, jotta yleisölle voidaan osoittaa, että se voi luottaa sivustoon.

Tarkistus 282
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
myyntiluvan haltijoita lisäämään 
seuraavat lausumat rekisteröidylle 
internet-sivustolle:
– [myyntiluvan haltijan nimi] vastaa tällä 
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internet-sivustolla esitettävästä tiedosta.
– "Jos katsotte, että esitetyt tiedot ovat 
lainvastaisia, koska ne ovat vääriä, 
harhaanjohtavia tai puolueellisia, ottakaa 
yhteys toimivaltaiseen kansalliseen 
viranomaiseen."
– "Reseptilääkkeiden haitallisista 
sivuvaikutuksista on syytä ilmoittaa 
lääkärille, reviisorille tai toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille."
– "Tietoja unionissa luvan saaneista 
reseptilääkkeistä saa seuraavalta internet-
sivustolta: [linkki EudraPharm-
tietokantaan]."

Or. en

Perustelu

Lukijoilla on oikeus saada tietää, kuka tietoa tarjoaa. Lukijoilla on myös oikeus saada tietää, 
kenen puoleen he voivat kääntyä, jos he epäilevät esitettyjen tietojen laadukkuutta. Kolmas 
lausuma on lääketurvatoimintaehdotuksen säännösten mukainen. Linkki EudraPharm-
tietokantaan takaa, että käyttäjät voivat saada suoraan ja vaivattomasti verrattavissa olevaa 
tietoa reseptilääkkeistä, joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta tietolähteestä.

Tarkistus 283
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
myyntiluvan haltijoita lisäämään 
seuraavat lausumat rekisteröidylle 
internet-sivustolle:
– [myyntiluvan haltijan nimi] vastaa tällä 
internet-sivustolla esitettävästä tiedosta.
– "Jos katsotte, että esitetyt tiedot ovat 
lainvastaisia, ottakaa yhteys 
toimivaltaiseen kansalliseen 
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viranomaiseen."
– "Reseptilääkkeiden haitallisista 
sivuvaikutuksista on syytä ilmoittaa 
lääkärille, reviisorille, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle tai toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille."
– "Tietoja unionissa luvan saaneista 
reseptilääkkeistä saa seuraavalta internet-
sivustolta: [linkki EudraPharm-
tietokantaan]."

Or. en

Tarkistus 284
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rekisteröidyillä internet-sivustoilla on 
oltava kunkin sivun yläosassa yleisölle 
suunnattu ilmoitus siitä, että sivun 
sisältämät tiedot ovat nimeltä mainitun 
myyntiluvan haltijan laatimia. 
Ilmoitukseen on sisällyttävä myös linkki 
lääkkeitä koskevaan EudraPharm-
tietokantaan.

Or. en

Perustelu

Reseptilääkkeitä koskevia tietoja sisältävien internet-sivustojen käyttäjille on ilmoitettava 
selkeästi, että kyseiset tiedot ovat tietyn myyntiluvan haltijan laatimia. Linkki EudraPharm-
tietokantaan takaa, että käyttäjät voivat saada suoraan ja vaivattomasti verrattavissa olevaa 
tietoa reseptilääkkeistä, joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta tietolähteestä, mikä lisää 
avoimuutta.
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Tarkistus 285
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 i artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) velvoite ottaa käyttöön 
kantelumenettelyjä ja tehokkaita 
muutoksenhakujärjestelmiä, joilla 
käsitellään kuluttajien valituksia ja 
varmistetaan oikeudenmukaiset 
korvaukset vahinkoja kärsineille

Or. en

Perustelu

On tarpeen lisätä viittaus kantelu- ja muutoksenhakujärjestelmään, jotta suojellaan kuluttajia 
ja annetaan heille välineet valvoa oikeuksiaan ja hakea korvauksia harhaanjohtavan tiedon 
johdosta. Reseptilääkkeitä koskevalla harhaanjohtavalla tiedolla voi olla vakavia seurauksia 
kansanterveydelle.

Tarkistus 286
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 i artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollisuus julkistaa sen myyntiluvan 
haltijan nimi, joka on vastuussa sellaisen 
lääkkeitä koskevan tiedon levittämisestä, 
joka ei noudata tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en
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Perustelu

Tämä on tehokas ja varoittava toimenpide, jonka avulla voitaisiin varmistaa säännösten 
noudattaminen.

Tarkistus 287
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 i artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijat ovat edustettuina ja 
että heitä kuullaan tapauksissa, joissa 
heitä syytetään tämän osaston säännösten 
noudattamatta jättämisestä. Myyntiluvan 
haltijoilla on oltava oikeus hakea 
ratkaisuun muutosta 
oikeusviranomaiselta tai muulta elimeltä. 
Tietojen levittäminen on keskeytettävä 
muutoksenhakumenettelyn aikana siihen 
saakka, kunnes asiasta vastaava elin on 
tehnyt päinvastaisen ratkaisun.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta. Myyntiluvan 
haltijoille on annettava oikeus puolustautua, jos ne pitävät säännösten noudattamatta 
jättämistä koskevia syytteitä perusteettomina. Tiedon levittäminen on keskeytettävä heti 
toimivaltaisen viranomaisen annettua ratkaisunsa, jotta yleisöä voidaan suojella tiedolta, 
joka ei vastaa tämän osaston säännöksiä. Tiedon levittäminen voidaan aloittaa uudelleen 
vain, jos myyntiluvan haltijan esittämän valituksen käsittelystä vastaava elin niin päättää.

Tarkistus 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 



AM\817858FI.doc 171/179 PE441.215v02-00

FI

Direktiivi 2001/83/EY
100 j artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) pitää lääketiedotuksen seurannasta 
vastaavien viranomaisten tai elinten 
saatavilla näytteen kaikista tämän osaston 
mukaisesti levitetyistä tiedoista, tiedot 
levittämiensä tietojen määrästä ja 
selvityksen, josta käy ilmi kohderyhmä, 
levittämistapa ja ensimmäinen 
levittämispäivämäärä

a) pitää lääketiedotuksen seurannasta 
vastaavien toimivaltaisten viranomaisten 
tai elinten, jotka ovat hyväksyneet tiedot 
etukäteen, saatavilla näytteen kaikista 
tämän osaston mukaisesti tarjotuista
tiedoista, tiedot tarjoamiensa tietojen 
määrästä ja selvityksen, josta käy ilmi 
kohderyhmä, tarjoamistapa ja 
ensimmäinen tarjoamispäivämäärä

Or. en

Tarkistus 289
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 j artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimittaa lääketiedotuksen seurannasta 
vastaaville viranomaisille tai elimille 
niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavat 
tiedot ja avun

c) tarjoaa lääketiedotuksen seurannasta 
vastaaville viranomaisille tai elimille 
niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavat 
tiedot, taloudelliset resurssit ja avun

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille tulisi antaa niiden tehtävien hoidossa tarvittavat taloudelliset 
resurssit.

Tarkistus 290
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 



PE441.215v02-00 172/179 AM\817858FI.doc

FI

Direktiivi 2001/83/EY
100 j artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimittaa lääketiedotuksen seurannasta 
vastaaville viranomaisille tai elimille 
niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavat 
tiedot ja avun

c) toimittaa lääketiedotuksen seurannasta 
vastaaville viranomaisille tai elimille 
niiden tehtävien suorittamiseksi tarvittavat 
tiedot, taloudelliset resurssit ja avun

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille tulisi antaa niiden tehtävien hoidossa tarvittavat taloudelliset 
resurssit.

Tarkistus 291
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
100 j artikla – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ottaa käyttöön kantelumenettelyjä ja 
tehokkaita muutoksenhakujärjestelmiä, 
joilla käsitellään kuluttajien valituksia ja 
varmistetaan oikeudenmukaiset 
korvaukset vahinkoja kärsineille

Or. en

Perustelu

Reseptilääkkeitä koskevalla harhaanjohtavalla tiedolla voi olla vakavia seurauksia 
kansanterveydelle. On lisättävä viittaus kantelu- ja muutoksenhakujärjestelmään, jotta 
suojellaan kuluttajia ja annetaan heille välineet valvoa oikeuksiaan ja hakea korvauksia 
harhaanjohtavan tiedon johdosta.
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Tarkistus 292
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
100 j artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava 
mahdollisuus julkistaa sen myyntiluvan 
haltijan nimi, joka on vastuussa sellaisen 
lääkkeitä koskevan tiedon levittämisestä, 
joka ei noudata tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Tämä voisi olla tehokas ja varoittava toimenpide, jonka avulla voitaisiin varmistaa 
säännösten noudattaminen.

Tarkistus 293
Jiří Maštálka

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 k artikla

Komission teksti Tarkistus

Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja homeopaattisia lääkkeitä 
koskeva tiedottaminen kuuluu tämän 
osaston säännösten soveltamisalaan.

Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja homeopaattisia ja 
kasviperäisiä lääkkeitä koskeva 
tiedottaminen kuuluu tämän osaston 
säännösten soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Lääkemääräystä edellyttävät kasviperäiset lääkkeet olisi sisällytettävä tämän säädöksen 
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soveltamisalaan.

Tarkistus 294
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 k artikla

Komission teksti Tarkistus

Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja homeopaattisia lääkkeitä 
koskeva tiedottaminen kuuluu tämän
osaston säännösten soveltamisalaan.

Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja homeopaattisia ja 
kasviperäisiä lääkkeitä koskeva 
tiedottaminen kuuluu tämän osaston 
säännösten soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Lääkemääräystä edellyttävät kasviperäiset lääkkeet olisi sisällytettävä tämän säädöksen 
soveltamisalaan.

Tarkistus 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 l artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään [lisätään 
päivämäärä viisi vuotta muutosdirektiivin 
voimaantulosta] kertomuksen tämän 
osaston täytäntöönpanosta saaduista 
kokemuksista ja arvioi, onko sitä tarpeen 
tarkistaa. Komissio toimittaa kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Komissio julkaisee viimeistään [lisätään 
päivämäärä viisi vuotta muutosdirektiivin 
voimaantulosta] potilasjärjestöjä ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöä 
kuultuaan kertomuksen tämän osaston 
täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 
ja arvioi, onko sitä tarpeen tarkistaa. 
Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 296
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 l artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää 12 kuukauden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
potilas-, kuluttaja-, lääkäri- ja 
farmasiajärjestöjä julkisesti kuultuaan 
arviointikertomuksen 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteiden ymmärrettävyydestä ja 
täsmällisyydestä sekä niiden 
hyödyllisyydestä yleisön ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kannalta. Tiedot analysoituaan ja näyttöä 
järjestelmällisesti tarkasteltuaan komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia 
valmisteyhteenvetojen ja 
pakkausselosteen sommittelun ja sisällön 
parantamiseksi niin, että voidaan 
varmistaa, että ne ovat arvokas tiedon 
lähde yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle.

Or. en

Perustelu

Jos komissio haluaa todella parantaa potilaille tarjottavaa tietoa, sen tulisi parantaa 
valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteen sommittelua ja sisältöä.
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Tarkistus 297
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
100 l a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 l a artikla
Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on järjestettävä viraston 
koordinoimana riippumattomia terveys- ja 
hoito-osaamisen kampanjoita seuraavista 
aiheista:
– Lääkkeiden järkiperäinen käyttö: mikä 
on yleinen kansainvälinen nimi (INN); 
mitä riski-hyötysuhde tarkoittaa; mikä on 
lääkkeen haittavaikutus; miten on 
toimittava, kun lääkkeellä on 
haittavaikutuksia; miten lääkkeen 
haittavaikutuksesta voidaan raportoida; 
mitä tarkoittaa säännösten 
noudattaminen;
– Hyvä hallinto: mikä on eturistiriita; 
mitä tarkoittaa avoimuus;
– Kliinisiin tutkimuksiin osallistuvien 
potilaiden ja kuluttajien oikeudet: mikä 
on kliininen tutkimus; mitä tarkoittaa 
tietoinen suostumus; mitä riskejä 
tutkimuksiin osallistuville voi aiheutua; 
mitä ovat korvaavat vasteet.

Or. en

Perustelu

Yleisön terveysosaamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta potilaat ja kuluttajat 
olisivat todella osallisia, mikä puolestaan johtaa parempaan sairauksien hoitoon ja 
terveydentilaan. Suora ja välitön potilasraportointi tuottaa monikulttuurista tietämystä ja 
toimii oppimiskokemuksena – terveysosaamista parantavaa itsepohdiskelua ja -ilmaisua.
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Tarkistus 298
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 l b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 l b artikla
Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on tarjottava viraston 
koordinoimana riippumatonta 
ennaltaehkäisevää tietoa terveyteen 
vaikuttavista tekijöistä tukemalla julkisia 
kampanjoita riippuvuuden torjumisesta, 
alkoholiriippuvuuden riskistä ja 
riippuvuutta aiheuttavien aineiden 
käytöstä (tupakka, huumeet jne.), miksi 
noudattaa terveellisempää ruokavaliota 
tai harjoittaa säännöllisesti liikuntaa jne.

Or. en

Perustelu

Monet sairaudet ja vaivat voidaan välttää edistämällä terveellisempiä elämäntapoja (lisää 
liikuntaa, vähemmän stressiä, lääkkeiden järkiperäinen käyttö hoidosta johtuvien vahinkojen 
ja riippuvuuden välttämiseksi, huumeidenkäytön välttäminen) ja ravitsemustottumuksia 
(vähemmän alkoholia, tupakkaa, suolaa, sokeria ja rasvaa, enemmän vihanneksia ja hedelmiä 
jne.).

Tarkistus 299
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 l c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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100 l c artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
perusopinnoissa varmistetaan hyvät 
viestintätaidot ja näyttöön perustuvan 
lääketieteen perusteiden hallinta.
Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
rahoitustukea riippumattomille 
lääketiedotuskeskuksille, kannustettava 
kehittämään riippumattomia, 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
tarkoitettuja jatkokoulutusohjelmia ja 
kehittämään heidän kriittisiä 
arviointitaitojaan.
Komissio esittää kolmen vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
jäsenvaltioissa järjestettävien julkisten 
kuulemistilaisuuksien ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
tarkoitettujen jatkokoulutusohjelmien 
jälkeen kattavan kertomuksen 
jäsenvaltioiden parhaista käytänteistä.

Or. en

Perustelu

Potilaille tiedottaminen ja heidän tarpeistaan huolehtiminen edellyttää luottamuksellista 
suhdetta, henkilöiden välistä vuoropuhelua ja asiantuntemusta, jotka ovat terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tärkeimpiä tehtäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
viestintätaitoja on kehitettävä peruskoulutusjaksolla.

Tarkistus 300
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 l c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

100 l c artikla
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Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
perusopinnoissa varmistetaan hyvät 
viestintätaidot ja näyttöön perustuvan 
lääketieteen perusteiden hallinta.
Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
rahoitustukea riippumattomille 
lääketiedotuskeskuksille, kannustettava 
kehittämään riippumattomia, 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
tarkoitettuja jatkokoulutusohjelmia ja 
kehittämään heidän kriittisiä 
arviointitaitojaan.
Komissio esittää kolmen vuoden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta 
jäsenvaltioissa järjestettävien julkisten 
kuulemistilaisuuksien ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
tarkoitettujen jatkokoulutusohjelmien 
jälkeen kattavan kertomuksen 
jäsenvaltioiden parhaista käytänteistä.

Or. en

Perustelu

Potilaille tiedottaminen ja heidän tarpeistaan huolehtiminen edellyttää luottamuksellista 
suhdetta, henkilöiden välistä vuoropuhelua ja asiantuntemusta, jotka ovat terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tärkeimpiä tehtäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
viestintätaitoja on kehitettävä peruskoulutusjaksolla.


