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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks õigusakti eelnõu 
ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või 
puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja 
vastavate osakondade nõusolekut.

Õigusakti eelnõuga muudetava õigusakti muudatusettepaneku päises 
märgitakse kolmandale reale kehtiva õigusakti pealkiri ja number ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\807498ET.doc 3/26 PE439.410v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................25



PE439.410v01-00 4/26 PR\807498ET.doc

ET



PR\807498ET.doc 5/26 PE439.410v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) seoses 
retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele 
antava teabega
(KOM(2008)0663 – C7-0156/2008 – 2008/0256(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0663);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0156/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele“ 
(KOM)2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artiklit 114 ja artikli 
168 lõike 4 punkti c;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuni 2009. aasta arvamust1 ja 
Regioonide Komitee 7. oktoobri 2009. aasta arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi
(A7-0000/2010),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja riikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 306, 16.12.2009, lk 19.
2 ELT C
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Lähtudes direktiivi 2001/83/EÜ artiklist 
88a, esitas komisjon 20. detsembril 2007 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatise 
seoses aruandega, mis käsitleb kehtivat 
tava patsientide ravimitest teavitamisel. 
Aruandest järeldub, et liikmesriikides teabe 
andmise kohta kehtestatud eeskirjad ja 
tavad on erinevad, mis on tekitanud 
olukorra, kus patsientide ja laiema üldsuse 
võimalused ravimiinfole juurdepääsuks 
infolehel esitatud teabe ja ravimi
omaduste kokkuvõtte osas ei ole võrdsed.
Sellist laadi õigustamatu ebavõrdsus 
teistes liikmesriikides avalikult 
kättesaadavale teabele juurdepääsemisel, 
mis kahjustab teatavate liikmesriikide 
krooniliselt haigeid patsiente, tuleks 
heastada.  

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse reklaamieeskirjade erinev 
tõlgendamine ja erinevused teavitamist 
käsitlevates riiklikes õigusnormides 
takistavad ühenduse reklaamieeskirjade
ühtset rakendamist ning piiravad ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja infolehel 
esitatavat teavet käsitlevate sätete tõhusust. 
Kuigi kõnealused eeskirjad on täielikult 
kooskõlastatud, et tagada rahva tervise 
samaväärse kaitse kogu ühenduses, ei ole 
eesmärk saavutatav, kui olulise teabe 

(5) Ühenduse patsientidele ja üldsusele 
üldise teabe edastamise eeskirjade erinev 
tõlgendamine ja erinevused teavitamist 
käsitlevates riiklikes õigusnormides 
takistavad ühenduse patsientidele ja 
üldsusele üldise teabe edastamise 
eeskirjade ühtset rakendamist ning 
piiravad ravimi omaduste kokkuvõttes ja 
infolehel esitatavat teavet käsitlevate sätete 
tõhusust. Kuigi kõnealused eeskirjad on 
täielikult kooskõlastatud, et tagada rahva 
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avaldamist käsitlevad riiklikud eeskirjad on 
niivõrd erinevad.

tervise samaväärse kaitse kogu ühenduses, 
ei ole eesmärk saavutatav, kui olulise teabe 
avaldamist käsitlevad riiklikud eeskirjad on 
niivõrd erinevad.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks keskenduda teabe edastamisele üldsusele, mitte reklaamile. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudetavas direktiivis tuleks keskenduda patsientidele ja nende huvidele. Uutes sätetes tuleb 
rõhutada patsientide õigust teabele, mitte ravimiettevõtete õigust teabe levitamisele. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldsusele suunatud ravimiinfo 
peamiseks allikaks peavad olema jätkuvalt 
riikide pädevad ametiasutused ja 

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

tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad 
hõlbustama kodanike juurdepääsu kõrge 
kvaliteediga teabele asjakohaste 
sidekanalite kaudu. Ravimi müügiloa 
omanikud võivad olla väärtuslikuks 
allikaks ravimite kohta mitte müügi 
edendamiseks mõeldud teabe avaldamisel. 
Direktiiviga tuleb luua õiguslik raamistik, 
mis reguleeriks müügiloa omanike poolt 
üldsusele spetsiifilise ravimiinfo 
kättesaadavaks tegemist laiema 
patsientide teavitamise strateegia raames. 
Retsepti alusel väljastatavate ravimite
üldsusele reklaamimise keeld peab säilima. 
Käesoleva direktiivi sätted teabe 
kättesaadavaks tegemise kohta ravimi 
müügiloa omanike poolt ei piira 
patsientide ja arstide vahelist suhet ja 
peaksid toetama patsientide parema 
teadlikkuse tagamist. Teabe kvaliteeti ja 
täpsust tuleks parandada eesmärgiga 
patsiente paremini teavitada ja paremaid
tervishoiunäitajaid saavutada.

Or. en

Selgitus

(i) Vaja on rõhutada, et uute sätetega ei kavatseta asendada patsiendi ja arsti suhet, vaid 
seda ainult toetada; see on kooskõlas komisjoni ettepaneku artikli 100d lõike 2 punktiga b. 
Teadlikumad patsiendid jätkavad vajalikku ravi suurema tõenäosusega ja saavad paremini 
aru nende ravi puudutavatest otsustest. (ii) Ravimi müügiloa omanike antav teave retsepti 
alusel väljastatavate ravimite kohta peaks olema osa laiemast teavitamise ja terviseharituse 
strateegiast. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
käesoleva direktiivi kohaldamisala ainult 
retsepti alusel väljastatavate ravimitega, 
kuna kehtivad ühenduse eeskirjad lubavad 

(9) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega on asjakohane piirata 
käesoleva direktiivi kohaldamisala sellega, 
et ainult retsepti alusel väljastatavate
ravimite kohta teeb teabe kättesaadavaks 
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teatavatel tingimustel reklaamida üldsusele 
ilma retseptita väljastatavaid ravimeid.

ravimi müügiloa omanik, kuna kehtivad 
ühenduse eeskirjad lubavad teatavatel 
tingimustel reklaamida üldsusele ilma 
retseptita väljastatavaid ravimeid.
Käesoleva direktiivi sätted ei piira teiste 
isikute või ühenduste, eeskätt 
ajakirjanduse või patsientide ja 
patsientide ühenduste õigust väljendada 
oma seisukohti ainult retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta, tingimusel
et nad tegutsevad sõltumatult ja mitte 
otseselt või kaudselt ravimi müügiloa 
omaniku nimel, juhendamisel või huvides.   

Or. en

Selgitus

Kohtupraktika hiljutist arengut silmas pidades on vaja rõhutada, et käesoleva direktiivi sätted 
ei mõjuta teiste isikute või ühenduste, eeskätt ajakirjanduse või patsiendirühmade õigust 
väljendada oma seisukohti ainult retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta, tingimusel et
nad ei tegutse ravimiettevõtete huvides või nimel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Selleks et üldsusele mittevajaliku 
teabe avaldamine ei kahjustaks
reklaamikeelu tõhusust, tohib ravimi 
müügiloa omanik teha teabe ainult retsepti 
alusel väljastatavate ravimite kohta 
üldsusele kättesaadavaks vaid teatavate 
sidekanalite kaudu. Kui ravimi müügiloa 
omanik teeb teabe kättesaadavaks teles või 
raadios või ajalehtedes, ajakirjades ja 
teistes taolistes väljaannetes, ei ole 
võimalik patsiente mittevajaliku teabe eest 
kaitsta ning seepärast ei saa sellist teabe 
kättesaadavaks tegemist lubada.

Or. en
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Selgitus

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kuna käesolevas direktiivis 
sätestatakse esmakordselt kooskõlastatud 
eeskirjad teabe edastamiseks üldsusele 
retsepti alusel väljastatavate ravimite
kohta, hindab komisjon viis aastat pärast 
direktiivi jõustumist selle kohaldamist ja 
läbivaatamise vajadust. Lisaks tuleks ette 
näha, et komisjon koostab suunised, milles 
võetakse arvesse teabe järelevalve 
korraldamise raames liikmesriikides 
omandatud kogemusi.

(15) Kuna käesolevas direktiivis 
sätestatakse esmakordselt kooskõlastatud 
eeskirjad teabe edastamiseks üldsusele 
retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta, hindab komisjon viis aastat pärast 
direktiivi jõustumist selle kohaldamist ja 
läbivaatamise vajadust. Lisaks tuleks ette 
näha, et komisjon koostab suunised, milles 
võetakse arvesse liikmesriikides 
omandatud kogemusi, mis on saadud 
koostöös patsientide ühenduste ja 
tervishoiutöötajatega teabe järelevalve 
korraldamise raames.

Or. en

Selgitus

Kuna teave on suunatud patsientidele, tuleb suuniste koostamise protsessi kaasata patsientide 
ühendused. Tervishoiutöötajate seisukoht on samuti äärmiselt oluline, sest nad on ja peaksid 
jääma patsientidele retseptiravimite kohta antava teabe peamiseks allikaks. 
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjonil tuleks anda õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte üldsusele edastatava teabe 
kvaliteedikriteeriumide ja veebi 
juurdepääsetavuse suuniste kohta.

Or. en

Selgitus

Komiteemenetlus tuleb viia kooskõlla delegeeritud õigusaktide süsteemiga, mis võeti 
kasutusele Euroopa Liidu toimimise lepingu (s.t Lissaboni lepingu) artikliga 290. 

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Komisjon peaks käesoleva direktiivi 
rakendamise ja selle liikmesriikides 
kohaldamise küsimustes konsulteerima
patsientide ühendustega. 

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks konsulteerima patsientide ühendustega, et patsientide hääl käesoleva 
direktiivi rakendamise ja kohaldamisega seotud küsimustes kuuldavaks teha. 

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

- müügiloa omanike poolt üldsusele 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta 
kättesaadavaks tehtav ja 
kvaliteedikriteeriumidele vastav teave, 
mille suhtes kohaldatakse jaotise VIIIa 
sätteid.”

Or. en

Selgitus

Patsientidele ja üldsusele edastatav teave peab vastama põhilistele kvaliteedikriteeriumidele, 
et tagada patsientide ohutus ja hoida rahvatervist.  

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Justification

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
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should be allowed to provide information about them.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid nõuavad, et müügiloa
omanik teeks otse või läbi kolmandate 
isikute, kes tegutsevad müügiloa omaniku 
nimel, üldsusele või üksikisikutele
kättesaadavaks teabe retsepti alusel
väljastatavate lubatud ravimite kohta, kui
kõnealune teave ja selle kättesaadavaks 
tegemise viis on kooskõlas käeoleva jaotise 
sätetega. Sellist teavet ei käsitleta 
reklaamina jaotise VIII kohaldamise 
eesmärgil. Kõnealuse teabe 
kättesaadavaks tegemisel tuvastatakse 
selgelt müügiloa omanik ja kolmas isik 
ning kõik müügiloa omaniku nimel 
tegutsevad kolmandad isikud. 

Or. en

Selgitus

(i) Direktiiv tuleks muuta patsiendikeskseks ja seetõttu tuleks selle fookust nihutada: 
rõhuasetus tuleks suunata patsientide õigusele teabele juurde pääseda ja mitte 
ravimiettevõtete võimalusele teavet levitada. (ii) Üldsusele peab olema arusaadav, et teavet 
edastab ravimiettevõte: kui teavet edastab kolmas isik, peab samuti selge olema, et kolmas 
isik tegutseb ravimiettevõtte nimel. 

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi sätted ei piira 
teiste isikute või ühenduste, eeskätt 
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ajakirjanduse või patsientide ja 
patsientide ühenduste õigust väljendada 
oma seisukohti ainult retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta, tingimusel
et nad tegutsevad sõltumatult ja mitte 
otseselt või kaudselt ravimi müügiloa 
omaniku nimel, juhendamisel või huvides.

Or. en

Selgitus

Kohtupraktika hiljutist arengut silmas pidades on vaja rõhutada, et käesoleva direktiivi sätted 
ei mõjuta teiste isikute või ühenduste, eeskätt ajakirjanduse või patsiendirühmade õigust 
väljendada oma seisukohti retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta, tingimusel et nad ei 
tegutse ravimiettevõtete huvides või nimel.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Müügiloa omanik teeb retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta üldsusele või 
üksikisikutele kättesaadavaks ainult 
järgmist liiki teavet: pädeva ametiasutuse 
poolt heaks kiidetud ravimi omaduste 
kokkuvõte, markeering ja infoleht ning 
pädeva asutuse koostatud 
hindamisaruande üldsusele kättesaadav 
versioon. Kõnealune teave tuleks teha 
kättesaadavaks elektroonilisel ja trükitud 
kujul ja puuetega inimestele 
kättesaadavas vormis.  

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

2. Müügiloa omanik võib retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta teha
üldsusele või üksikisikutele 



PR\807498ET.doc 15/26 PE439.410v01-00

ET

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

a) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest, ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadav versioon; teave peab 
olema esitatud üldsusele või üksikisikutele 
arusaadaval viisil selle kvaliteeti ja 
usaldusväärsust kahjustamata; 

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

b) teave kasutamata ravimite või 
ravimijäätmete käitlemise kohta, samuti 
viide olemasolevale kogumissüsteemile; 
teave faktiliste andmete ja 
võrdlusmaterjalide kohta, mis on seotud 
näiteks pakendi muutuste või kõrvaltoime 
hoiatustega;

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

c) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 
lähtuv ravimiinfo. Kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 726/2004 artikli 20b lõikega 1 
kontrollib kõnealust teavet enne selle 
edastamist agentuur;
d) asjaomase ravimi farmaatsiauuringud 
ja eelkliinilised uuringud ja kliinilised 
uuringud, mis sisalduvad lõikes 1 
osutatud hindamisaruande üldsusele 
kättesaadavas versioonis;

(Ristviide: artikli 100b ümberpaigutamine ja muutmine; ettepaneku punktid b kuni d)

Or. en

Justification

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
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is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Müügiloa omanikul ei ole lubatud teha 
retsepti alusel väljastatavaid lubatud 
ravimeid käsitlevat teavet üldsusele või 
üksikisikutele kättesaadavaks televisiooni 
või raadio või ajalehtede, ajakirjade ja 
teiste taoliste väljaannete vahendusel. 
Teavet on lubatud esitada ainult järgmiste 
kanalite kaudu:

Or. en

Selgitus

Teave tuleks teha kättesaadavaks isikutele, kes ise sellist teavet otsivad: s.t tuleks kohaldada 
„tõmbepõhimõtet“. Kui ravimiettevõte edastab teabe ajalehtedes, ajakirjades ja teistes 
taolistes väljaannetes, ei ole patsiendid mittevajaliku teabe eest kaitstud ning seepärast ei saa 
sellist teabe avaldamist lubada.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 

välja jäetud
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suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Selgitus

Teave tuleks teha kättesaadavaks isikutele, kes ise sellist teavet otsivad: s.t tuleks kohaldada 
„tõmbepõhimõtet“. Kui ravimiettevõte edastab teabe tervisealastes trükistes, ei ole patsiendid 
mittevajaliku teabe eest kaitstud ning seepärast ei saa sellist teabe avaldamist lubada.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Patsientidele tuleks anda võimalus võtta täiendava teabe saamiseks ühendust 
ravimiettevõttega. 

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ravimi tarbimise ajendamine või 
soodustamine;

Or. en
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Selgitus

Teabe ja reklaami vahelist erinevust tuleks veelgi rõhutada. Kuigi direktiivi artiklis 86 on 
sätestatud reklaami määratlus ja artikli 88 lõikes 1 keelatakse retsepti alusel väljastatavate 
ravimite reklaam, tuleks selguse huvides rõhutada, et retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta ei tohiks reklaami edastada. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 - punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d - lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vajalikud meetmed 
lõigete 1, 2 ja 3 rakendamiseks. 

4. Üldsusele ja üksikisikutele 
kättesaadavaks tehtava teabe kvaliteedi 
tagamiseks võtab komisjon delegeeritud 
õigusaktide abil vastavalt artikli 100k b ja 
artiklites 100k c ja 100k d sätestatud 
tingimustele vajalikud meetmed lõigete 1, 
2 ja 3 kohaldamiseks. 

Kõnealused meetmed, mille eesmärgiks on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. 

Or. en

Selgitus

Komiteemenetlus tuleb viia kooskõlla delegeeritud õigusaktide süsteemiga, mis võeti 
kasutusele Euroopa Liidu toimimise lepingu (s.t Lissaboni lepingu) artikliga 290.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohandab käesolevat lõiget 
võttes arvesse tehnika arengut. Kõnealune 

Tehnika arenguga arvestamise eesmärgil 
võib komisjon võtta vastu delegeeritud 
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meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse 
vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

õigusaktide abil vastavalt artikli 100k b ja 
artiklites 100k c ja 100k d sätestatud 
tingimustele vajalikud meetmed käesoleva 
lõike kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Komiteemenetlus tuleb viia kooskõlla delegeeritud õigusaktide süsteemiga, mis võeti 
kasutusele Euroopa Liidu toimimise lepingu (s.t Lissaboni lepingu) artikliga 290.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pärast liikmesriikidega, patsientide 
ühenduste ja tervishoiutöötajatega
konsulteerimist koostab komisjon 
käesoleva jaotise kohast teavet käsitlevad
suunised, mis sisaldavad müügiloa 
omanikele suunatud toimimisjuhendit teabe 
avaldamiseks üldsusele ja üksikisikutele 
retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta. Suunistes kehtestatakse 
sätted, mis tagavad, et üldsusel on 
võimalik esitada pädevatele asutustele 
kaebusi eksitavate tavade kohta teabe 
kättesaadavaks tegemisel. Komisjon peab 
kõnealused suunised koostama käesoleva 
direktiivi jõustumisel ja ajakohastama neid 
korrapäraselt, võttes arvesse omandatud 
kogemusi.

Or. en

Selgitus

Kuna teave on suunatud patsientidele, tuleb suuniste koostamise protsessi kaasata patsientide 
ühendused. Tervishoiutöötajate seisukoht on samuti äärmiselt oluline, sest nad on ja peaksid 
jääma patsientidele retseptiravimite kohta antava teabe peamiseks allikaks.
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pärast veebilehe registreerimist võib 
müügiloa omanik avaldada sellel olevat 
ravimiinfot teistel, müügiloa omaniku 
poolt kooskõlas esimese lõigu sätetega 
registreeritud veebilehtedel kogu ühenduse 
piires, eeldusel et veebilehtede sisu on 
identne.

Or. en

Selgitus

„Tõmbepõhimõtte“ järgimiseks ja tagamaks, et teave retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta ei ilmu teistel asjasse mittepuutuvatel veebilehtedel, tuleks ravimitega seotud teabe 
kättesaadavaks tegemist võimaldada ainult asjaomastel veebilehtedel, mis on registreeritud ja 
mida peavad ravimiettevõtted kooskõlas artikli 100h lõike 1 lõiguga 1.  

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

(i) Veebilehe kujundusest sõltuvalt võib lehte korrapäraselt külastavatel patsientidel tekkida 
soov ennast registreerida või tuvastada, et pääseda juurde varem otsitud teabele või pääseda 
teabele juurde kiiremini; seda võiks siiski teha ainult nende selgesõnalisel eelneval 
nõusolekul. (ii) Teatavate ravimite (nt inhalaatorid) puhul aitavad teistsugune teave ja 
vahendid, näiteks lühifilm, tutvustada ravimi nõuetekohast kasutamist. 

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100k a

Konsulteerimine patsientide ühendustega
Käesoleva direktiivi rakendamise ja selle 
liikmesriikides kohaldamise küsimustes 
konsulteerib komisjon patsientide 
ühendustega.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks konsulteerima patsientide ühendustega, et patsientide hääl käesoleva 
direktiivi rakendamise ja kohaldamisega seotud küsimustes kuuldavaks teha.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100k b
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Õigus võtta vastu artikli 100d lõikes 4
ja artikli 100f lõikes 2 nimetatud
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delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates
käesoleva direktiivi jõustumisest. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viie aasta möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle kooskõlas artikliga 100k c 
tagasi võtab. 

2. Kohe kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.  

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 100k c ja 100k d sätestatud 
tingimusi.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 tuleb direktiivis sätestada 
üksikasjalikud sätted delegeerimisvolituste kohta. 

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100k c
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artikli 100d lõikes 4 ja artikli 100f 
lõikes 2 nimetatud volituste delegeerimise
tagasi võtta. 
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
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delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab 
sellest teisele seadusandjale ja komisjonile 
hiljemalt üks kuu enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja 
esitades tagasivõtmise põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 tuleb direktiivis sätestada 
üksikasjalikud sätted delegeerimisvolituste kohta.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 100k d
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
ühe kuu võrra. 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, jõustub delegeeritud õigusakt 
selles sätestatud kuupäeval. 
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3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Institutsioon, kes delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka 
põhjendama. 

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 tuleb direktiivis sätestada 
üksikasjalikud sätted delegeerimisvolituste kohta.
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SELETUSKIRI

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut patsientidele retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta antava teabe kohta (KOM(2008)0662-0663). Parlament ja patsientide ühendused on 
palunud sellise ettepaneku esitamist pikka aega, et oleks võimalik suurendada patsientide 
teadlikkust ravimite kohta, mis neile välja kirjutatakse ja mida nad võtavad.   
Kvaliteetse teabe parem kättesaadavus aitab kaasa patsientide tervishoiunäitajatele avaldatava 
mõju paranemisele, sest teadlikumad patsiendid jätkavad vajalikku ravi suurema tõenäosusega 
ja saavad paremini aru nende ravi puudutavatest otsustest; seega annab ettepanek 
lisandväärtust, kui see on asjakohaselt sõnastatud ja rakendatud.  
Seega ei saa ettepaneku ainukeseks eesmärgiks olla Euroopa õigusaktide ühtlustamine, vaid 
samuti tervise edendamine suurema terviseharituse kaudu. Ravimitööstusel on oluline osa 
terviseharituse ja hea tervise edendamisel, aga nende roll peab olema selgelt määratletud ja 
nende osalus rangelt reguleeritud, et hoida ära ärilistest kaalutlustest ajendatud ravimite 
ületarbimine.    
Praeguse õigusraamistiku ja Euroopas valitseva olukorraga on seotud palju probleeme, kui asi 
puudutab patsientide juurdepääsu retsepti alusel väljastatavatele ravimitele. Direktiivi erinev 
tõlgendamine liikmesriikide poolt loob patsientidele Euroopa erinevates osades erineva 
juurdepääsu kvaliteetsele teabele ravimite kohta. Mõnedes liikmesriikides ei ole patsientidel 
lihtne juurde pääseda isegi kõige põhilisemale teabele neile välja kirjutatud ravimite kohta. 
See on vastuvõetamatu ja tekitab ELis tervise alast ebavõrdsust.   
Praegused eeskirjad ei ole kohandatud tehnika arengu ega Interneti pakutavate võimaluste ja 
väljakutsetega. Patsientidel on Euroopas juba paari sekundi jooksul piiramatu juurdepääs 
kontrollimata ja sageli ebaõigele teabele retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta. 
Juurdepääs Internetis olevale kontrollitud ja turvalisele teabele ravimite kohta on enamiku 
patsientide jaoks siiski väga piiratud. Eeskätt on see probleem nende jaoks, kes vajavad teavet 
oma emakeeles.   
Direktiivi praegune erinev tõlgendamine Euroopa kohtute poolt näitab, et tegemist on teatava 
õiguskindlusetusega, mis tekitab ebakindlust selles osas, kuidas direktiivi rakendada ja kellele 
seda kohaldada. See ilmneb ka direktiivi rakendamise erinevustes erinevate liikmesriikide 
poolt. Seetõttu on sätetes suurema selguse loomine äärmiselt oluline.  
Kokkuvõttes on vaja ajakohastada sätteid, mis puudutavad retseptiravimeid käsitlevat teavet, 
ja vastavad uued eeskirjad kehtestatakse varsti.  
Raportöör toob siiski komisjoni ettepanekuga seoses esile mitu probleemi. Käesolev 
seletuskiri valgustab raporti projektides esitatud kõige olulisemaid muudatusi. 

 Komisjoni ettepanekus keskendutakse pigem ravimiettevõtete õigusele teavet levitada 
kui patsientide õigusele kvaliteetsele teabele juurde pääseda. Raportöör teeb seetõttu 
ettepaneku nihutada ettepaneku fookust ja teha ravimiettevõtetele kohustuseks
patsientidele teatavat infot edastada, millega patsientide õigus teada paigutatakse
õigusakti keskmesse. Ravimiettevõtted ei tohi patsientidele teabe edastamise 
võimalust kasutada reklaamivõimalusena; teave peaks tõepoolest patsientide huve 
teenima. Raportöör soovib panna ravimitööstusele kohustuse edastada retsepti alusel 
väljastatavate ravimite kohta teatavat põhilist teavet ja teha see Euroopa patsientidele 
hõlpsalt kättesaadavaks, nt ravimi omaduste kokkuvõtetes ja infolehtedel.
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 Teabe edastamise aluseks peaks olema „tõmbepõhimõte“, s.t teave tuleks teha 
kättesaadavaks patsientidele, kes seda ise otsivad. Seega tuleks teabe edastamise 
kanaleid hoolikamalt valida. Interneti osatähtsus kasvab, kuid Interneti levik ja sellele 
juurdepääs on liikmesriikides märkimisväärselt erinev, rääkimata erinevustest Interneti 
kirjaoskuses. Seetõttu tuleks teavet edastada rohkem traditsioonilisi kanaleid 
kasutades, aga ka näiteks kirjavahetuse teel.  

 Raportööril on siiski kahtlusi trükimeedia teabekanalina kasutamise suhtes.  
Ajalehtedes või ajakirjades esitatud teave on kättesaadav kõigile, mitte ainult neile, 
kes ise teavet otsivad, s.t patsiendid ei ole mittevajaliku teabe eest kaitstud. Raportöör 
teeb seetõttu ettepaneku jätta välja võimalus, et ravimiettevõtted edastavad teavet 
ajalehtedes, ajakirjades ja teistes taolistes väljaannetes.  

 Raportöör soovib samuti selgemat vahetegemist reklaami ja teabe vahel. Kuigi 
direktiivi artiklis 86 on sätestatud reklaami määratlus ja artikli 88 lõikes 1 keelatud 
retsepti alusel väljastatavate ravimite reklaam, tuleks selguse huvides rõhutada, et 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta ei tohiks reklaami edastada.

 Segaduste vältimiseks tuleb rõhutada, et käesoleva direktiivi sätteid kohaldataks ainult 
ravimiettevõtetele ja need ei mõjutaks mingitel tingimustel ajakirjanduse või 
patsientide ja nende ühenduste õigust väljendada oma seisukohti teatavate ravimite ja 
ravi kohta, tingimusel et nad tegutsevad sõltumatult ja mitte ravimiettevõtete nimel, 
huvides või juhendamisel. See on tööstusharu reguleerimine ja mitte laiem 
regulatsioon, mis mõjutab sõna- või ajakirjandusvabadust jne.  

 Selleks et patsientide hääl kuuldavaks teha, tuleks patsientide ühendused aktiivselt 
direktiivi ja määruse rakendamisse kaasata. Raportöör tervitab mõtet koostada 
patsientidele edastatavat teavet käsitlevad suunised ja toimimisjuhend ning tahab, et 
komisjon teeks kõnealuste suuniste ja toimimisjuhendi koostamisel koostööd 
patsientide ühendustega.  

 Vaja on rõhutada olulist suhet arsti ja patsiendi vahel. Kõige olulisemaks teabeallikaks 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta on ja peaks jääma retsepti välja kirjutav 
arst. See suhe on põhilise tähtsusega ja teised teabekanalid saavad seda ainult 
täiendada.    

 Teabe mahtu silmas pidades tervitab raportöör hindamisaruande üldsusele 
juurdepääsetava versiooni avaldamist. Raportöör on siiski arvamusel, et asjaomase 
ravimi farmaatsiauuringud ja eelkliinilised uuringud ja kliinilised uuringud võiks
samuti kättesaadavaks teha. Kõnealuse teabe ärilist tundlikkust arvesse võttes ei saa 
anda ravimiettevõtetele korraldust sellise teabe avaldamiseks, aga kuna see teave võib 
patsientide ja nende ühenduse jaoks oluline olla, ei tohiks teabe edastamist keelata.  

Ettepanekute tausta arvesse võttes rõhutab raportöör, et patsientidele antav teave retsepti 
alusel väljastatavate ravimite kohta peaks olema osa laiemast patsientide teavitamise 
strateegiast ja laiemast terviseharituse strateegiast. Patsientidel ja kõikidel huvitatud isikutel 
peaks olema võimalik leida täpset ja objektiivset teavet tervislike eluviiside, haiguste 
ennetamise ja konkreetsete haiguste ning erinevate ravivõimaluste kohta. See läheb siiski 
käesoleva ettepaneku ja raporti piiridest kaugemale. Raportöör ootab siiski komisjonilt 
lähitulevikus uue ettepaneku esitamist, mis oleks osa kõnealusest laiemast patsientide 
teavitamise strateegiast ja täiendaks käesolevat ettepanekut. 


