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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt säädösehdotuksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösehdotuksella muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösehdotuksessa ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\807498FI.doc 3/27 PE439.410v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................25



PE439.410v01-00 4/27 PR\807498FI.doc

FI



PR\807498FI.doc 5/27 PE439.410v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta
(KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0663),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0516/2008),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 
114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. kesäkuuta 2009 antaman 
lausunnon1 ja alueiden komitean 7. lokakuuta 2009 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 306, 16.12.2009, s. 19.
2 EUVL C
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Tarkistus 1

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, 
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, ja joka 
on kroonisesta sairaudesta kärsiville 
potilaille haitallinen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Mainontaan sovellettavien yhteisön 
sääntöjen tulkintaerot ja erot kansallisissa 
tiedottamista koskevissa säännöissä 
vaikuttavat kielteisesti mainontaan
sovellettavien yhteisön sääntöjen 
yhtenäiseen täytäntöönpanoon sekä 
valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen 
sisältämiä tuotetietoja koskevien 
säännösten toimivuuteen. Vaikka nämä 

(5) Tietojen tarjoamiseen potilaille ja 
yleisölle sovellettavien yhteisön sääntöjen 
tulkintaerot ja erot kansallisissa 
tiedottamista koskevissa säännöissä 
vaikuttavat kielteisesti tietojen 
tarjoamiseen potilaille ja yleisölle
sovellettavien yhteisön sääntöjen 
yhtenäiseen täytäntöönpanoon sekä 
valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen 
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säännöt on täysin yhdenmukaistettu sen 
varmistamiseksi, että kansanterveyden 
suojelu olisi koko yhteisössä 
samantasoista, tämä tavoite kärsii, jos 
sallitaan huomattavasti toisistaan eroavat 
kansalliset säännöt näinkin tärkeiden 
tietojen levittämisessä.

sisältämiä tuotetietoja koskevien 
säännösten toimivuuteen. Vaikka nämä 
säännöt on täysin yhdenmukaistettu sen 
varmistamiseksi, että kansanterveyden 
suojelu olisi koko yhteisössä 
samantasoista, tämä tavoite kärsii, jos 
sallitaan huomattavasti toisistaan eroavat 
kansalliset säännöt näinkin tärkeiden 
tietojen levittämisessä.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei tulisi keskittyä mainontaan vaan tietojen tarjoamiseen yleisölle.

Tarkistus 3

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 oikeuksia ja 
etuja.

Or. en

Perustelu

Muutosdirektiivissä on keskityttävä potilaisiin ja heidän etuihinsa. Uusissa säännöksissä on 
painotettava potilaiden oikeuksia saada tietoja lääkeyhtiöiden tietojenlevittämisoikeuden 
asemesta.
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Tarkistus 4

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 tarjoamia tietoja, 
eivät vaikuta potilaiden ja heidän 
lääkäriensä väliseen suhteeseen, ja niiden 
avulla tulisi varmistaa, että potilaat saavat 
enemmän tietoa. Tietojen laatua ja 
täsmällisyyttä olisi parannettava, jotta 
potilaiden tiedonsaanti ja siten myös 
heidän terveydentilansa paranisi.

Or. en

Perustelu

i) On painotettava, että uusilla säännöksillä ei ole tarkoitus korvata potilaan ja lääkärin 
välistä suhdetta vaan tukea sitä; tämä on komission ehdotuksen 100 d artiklan 2 kohdan 
mukaista. Potilaat, jotka ovat saaneet paremmin tietoa, jatkavat todennäköisemmin 
tarvittavia hoitojaan ja ymmärtävät paremmin heidän hoitoonsa liittyviä päätöksiä.
Myyntiluvan haltijan tarjoamien reseptilääketietojen tulisi olla osa laajempaa tiedottamisen 
ja terveysosaamisen strategiaa.



PR\807498FI.doc 9/27 PE439.410v01-00

FI

Tarkistus 5

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.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon viimeaikainen oikeuskäytännön kehitys, on painotettava, että tämän 
direktiivin säännökset eivät vaikuta muun henkilön tai organisaation, ennen kaikkea lehdistön 
tai potilasjärjestöjen, oikeuteen ilmaista näkemyksiään reseptilääkkeistä edellyttäen, että ne 
eivät toimi lääkeyhtiöiden eduksi tai puolesta.

Tarkistus 6

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 

(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 
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tehon mainontakiellolta. Jos tietoa 
levitetään television tai radion välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällaista 
tiedottamista ei pitäisi sallia.

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

Perustelu

(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.

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska tällä direktiivillä otetaan 
ensimmäisen kerran käyttöön 
yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat 
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, komission olisi arvioitava 
direktiivin toimivuus ja tarkistustarve 
viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. 
Olisi säädettävä myös siitä, että komissio 
laatii ohjeet, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden kokemuksiin tiedottamisen 
seurannasta.

(15) Koska tällä direktiivillä otetaan 
ensimmäisen kerran käyttöön 
yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat 
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, komission olisi arvioitava 
direktiivin toimivuus ja tarkistustarve 
viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. 
Olisi säädettävä myös siitä, että komissio 
laatii yhteistyössä potilasjärjestöjen ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
kanssa ohjeet, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden kokemuksiin tiedottamisen 
seurannasta.

Or. en
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Perustelu

Tiedotus on suunnattu potilaille, minkä vuoksi potilasjärjestöt on otettava mukaan ohjeiden 
laatimisprosessiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön näkökulma on myös erittäin tärkeä, 
koska se on ja sen on pysyttävä potilaiden ensisijaisena tietolähteenä reseptilääkkeistä.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komissiolle olisi annettava 
valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä 
yleisölle tarjottavien tietojen 
laatuvaatimuksista ja verkon 
saavutettavuutta koskevista 
suuntaviivoista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komitologiajärjestelmää on mukautettava delegoitujen säädösten järjestelmään, joka otettiin 
käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (eli Lissabonin sopimuksen) 
290 artiklalla.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Komission olisi kuultava potilasjärjestöjä, jotta potilaat saavat äänensä kuuluville tämän 
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direktiivin täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus 10

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 ja 
laatuvaatimukset täyttävää,
reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 
tiedottamista, johon sovelletaan 
VIII a osaston säännöksiä.”

Or. en

Perustelu

Potilaille ja yleisölle tarjottujen tietojen on täytettävä tärkeimmät laatuvaatimukset 
potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja kansanterveyden turvaamiseksi.

Tarkistus 11

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 
rokotus- ja muihin tiedotuskampanjoihin, 
kuten harvinaisia tauteja koskeviin 
kampanjoihin.”

Or. en

Perustelu

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
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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 
should be allowed to provide information about them.

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

Tarkistus 12

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 edellytettävä, että
myyntiluvan haltija tarjoaa joko suoraan 
tai sellaisen kolmannen osapuolen 
välityksellä, joka toimii myyntiluvan 
haltijan puolesta, yleisölle tai yksittäisille 
henkilöille tietoja luvan saaneista 
reseptilääkkeistä edellyttäen, että nämä 
tiedot ja tapa, jolla ne tarjotaan, 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 
tällaiseksi osapuoleksi.

Or. en

Perustelu

i) Direktiivissä olisi keskityttävä enemmän potilaisiin, minkä vuoksi sen painopistettä on 
muutettava seuraavasti: olisi painotettava potilaiden oikeutta saada tietoja eikä 
lääkeyhtiöiden mahdollisuutta levittää tietoja. ii) Yleisölle on tehtävä selväksi, että tietojen 
tarjoamisesta vastaavat lääkeyhtiöt; jos tietoja tarjoaa kolmas osapuoli, on myös todettava 
selkeästi, että se toimii lääkeyhtiön puolesta.
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. 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.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon viimeaikainen oikeuskäytännön kehitys, on painotettava, että tämän 
direktiivin säännökset eivät vaikuta muun henkilön tai organisaation, ennen kaikkea lehdistön 
tai potilasjärjestöjen, oikeuteen ilmaista näkemyksiään reseptilääkkeistä edellyttäen, että ne 
eivät toimi lääkeyhtiöiden eduksi tai puolesta.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Myyntiluvan haltija tarjoaa yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille seuraavat tiedot
luvan saaneista reseptilääkkeistä: 
viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta. Nämä 
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tiedot on tarjottava sekä sähköisessä että 
painetussa muodossa ja siten, että ne ovat 
vammaisten saatavilla.

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

2. Myyntiluvan haltija saa tarjota yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

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

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

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

(b) tietoja käyttämättömien lääkkeiden tai 
lääkkeistä peräisin olevien jätteiden 
hävittämisestä sekä viittauksia käytössä 
olevaan keräysjärjestelmään; tietoja 
hinnoista sekä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia tai varoituksia 
haittavaikutuksista

(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.

(c) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä; virasto 
tarkastaa tällaiset tiedot ennen niiden 
tarjoamista asetuksen (EY) N:o 726/2004 
20b artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(d) kyseisen tuotteen farmakologisten ja 
esikliinisten testien ja kliinisten kokeiden 
tuloksia, jotka sisältyvät edellä 1 kohdassa 
tarkoitetun arviointikertomuksen yleisesti 
saatavilla olevaan versioon.

(Ristiviittaus: siirretään ja tarkistetaan ehdotuksen 100b artiklaa; b–d kohdat.)
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Or. en

Perustelu

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) 
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.

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

Tarkistus 15

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

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 sanomalehtien, aikakauslehtien 
ja vastaavien julkaisujen välityksellä. 
Tietoja saa tarjota ainoastaan seuraavien 
kanavien välityksellä:

Or. en

Perustelu

Tietoja saa tarjota vain henkilöille, jotka itse etsivät niitä; toisin sanoen olisi sovellettava 
"vetoperiaatetta". Jos lääkeyhtiöt tarjoavat tietoja sanomalehtien, aikakauslehtien ja 
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vastaavien julkaisujen välityksellä, potilaat eivät ole suojassa ei-toivotuilta tiedoilta, minkä 
vuoksi tällaisten tietojen julkaisemista ei pitäisi sallia.

Tarkistus 16

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

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

Tietoja saa tarjota vain henkilöille, jotka itse etsivät niitä; toisin sanoen olisi sovellettava 
"vetoperiaatetta". Jos lääkeyhtiöt tarjoavat tietoja terveydenhoitoalan julkaisujen 
välityksellä, potilaat eivät ole suojassa ei-toivotuilta tiedoilta, minkä vuoksi tällaisten tietojen 
julkaisemista ei pitäisi sallia.

Tarkistus 17

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

Potilaille pitäisi antaa mahdollisuus pyytää lääkeyhtiöltä lisätietoja.
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Tarkistus 18

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 
lääkkeen käytön markkinointia

Or. en

Perustelu

On korostettava edelleen tiedon ja mainonnan eroa. Vaikka direktiivin 86 artiklassa 
vahvistetaan mainonnan määritelmä ja 88 artiklan 1 kohdassa kielletään reseptilääkkeiden 
mainonta, selkeyden vuoksi olisi korostettava, että reseptilääkkeitä koskevaa 
mainosmateriaalia ei saa tarjota.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 1, 2 ja 3 kohdan 
täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet. 

4. Yleisölle ja sen jäsenille tarjottavan 
tiedon laadun varmistamiseksi komissio 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 
100 k b artiklan mukaisesti ja 100 k c ja 
100 k d artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista
koskevat toimenpiteet. 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 21 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Komitologiajärjestelmää on mukautettava delegoitujen säädösten järjestelmään, joka otettiin 
käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (eli Lissabonin sopimuksen) 
290 artiklalla.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tätä kohtaa
tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi. Kyseisestä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 121 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi komissio voi hyväksyä 
delegoiduilla säädöksillä 100 k b artiklan 
mukaisesti ja 100 k c ja 100 k d artiklassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti tämän 
kohdan soveltamista koskevat 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Komitologiajärjestelmää on mukautettava delegoitujen säädösten järjestelmään, joka otettiin 
käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (eli Lissabonin sopimuksen) 
290 artiklalla.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

2. 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 

2. Kuultuaan jäsenvaltioita, 
potilasjärjestöjä ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä komissio laatii tämän 
osaston mukaisesti sallittuja tietoja 
koskevat ohjeet ja käytännesäännöt 
myyntiluvan haltijoille ja muille 
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nämä ohjeet tämän direktiivin tullessa 
voimaan ja saattaa ne saatujen kokemusten 
perusteella säännöllisesti ajan tasalle.

sidosryhmille, jotka tiedottavat yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille luvan saaneista 
reseptilääkkeistä. Käytännesäännöt 
sisältävät 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 potilaille, minkä vuoksi potilasjärjestöt on otettava mukaan 
käytännesääntöjen laatimisprosessiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön näkökulma on 
myös erittäin tärkeä, koska se on ja sen on pysyttävä potilaiden ensisijaisena tietolähteenä 
reseptilääkkeistä.

Tarkistus 22

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 
myyntiluvan haltija voi esittää sivuston 
sisältämät lääketiedot muilla myyntiluvan 
haltijan 1 alakohdan mukaisesti 
rekisteröimillä internet-sivustoilla 
kaikkialla yhteisössä, kunhan sisältö on 
sama.

Or. en

Perustelu

"Vetoperiaatteen" noudattamiseksi ja jotta varmistetaan, että reseptilääkkeistä ei tiedoteta 
muilla asiaan liittymättömillä sivustoilla, tietojen tarjoaminen reseptilääkkeistä olisi 
rajattava tähän tarkoitukseen osoitetuille internet-sivustoille, jotka lääkeyhtiö on rekisteröinyt 
ja joita se ylläpitää 100h artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti.
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Tarkistus 23

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, ilman heidän etukäteen 
antamaa nimenomaista suostumustaan 
eikä niillä saa esiintyä yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
levitettävää ei-toivottua sisältöä. Internet-
sivustoilla voidaan tarjota videosisältöä, 
jos se on lääkkeen turvallisen ja 
tehokkaan käytön kannalta hyödyllistä.

Or. en

Perustelu

i) Sivuston rakenteesta riippuen sivustolla usein käyvät potilaat voivat haluta 
rekisteröityä/osoittaa henkilöllisyytensä käyttääkseen aiemmin etsittyjä tietoja tai päästäkseen 
tietoihin käsiksi nopeammin; tämä edellyttää kuitenkin heidän etukäteen antamaa 
nimenomaista suostumustaan. ii) Tiettyjen lääkkeiden kohdalla (esimerkiksi 
inhalaatiosumutteet) lääkkeen oikeaa käyttöä voidaan hyödyllisesti havainnollistaa 
muunlaisen aineiston ja välineiden avulla, esimerkiksi lyhyin videofilmein.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

100 k a artikla

Potilasjärjestöjen kuuleminen
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Komission on kuultava potilasjärjestöjä 
tämän direktiivin täytäntöönpanoon ja 
sen soveltamiseen jäsenvaltioissa 
liittyvissä kysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Komission olisi kuultava potilasjärjestöjä, jotta potilaat saavat äänensä kuuluville tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

100 k b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttö

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
100 d artiklan 4 kohdassa ja 
100 f artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä viideksi vuodeksi 
tämän direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
jakson päättymistä. Säädösvallan siirto 
jatkuu ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisilla jaksoilla, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta sitä 
100 k c artiklan mukaisesti.

2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 100 k c 
ja 100 k d artiklassa säädettyjä ehtoja.
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Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä direktiivissä 
on vahvistettava säädösvallan siirtoa koskevat yksityiskohtaiset ehdot.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

100 k c artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 100 d artiklan 
4 kohdassa ja 100 f artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä mainitsee 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee ja 
mahdolliset peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä direktiivissä 
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on vahvistettava säädösvallan siirtoa koskevat yksityiskohtaiset ehdot.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

100 k d artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään 
kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tässä direktiivissä 
on vahvistettava säädösvallan siirtoa koskevat yksityiskohtaiset ehdot.
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PERUSTELUT

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen reseptilääkkeitä koskevasta 
potilaille tiedottamisesta (KOM(2008)0662-0663). Parlamentti ja potilasjärjestöt ovat 
pyytäneet tällaista ehdotusta pitkään, jotta potilaat saisivat paremmin tietoa lääkkeistä, joita 
heille on määrätty ja joita he käyttävät. 
Entistä paremmat mahdollisuudet saada laadukasta tietoa edistävät potilaiden terveydentilan 
kohenemista, koska potilaat, joilla on paremmat tiedot, jatkavat todennäköisemmin tarvittavia 
hoitojaan ja ymmärtävät paremmin heidän hoitoonsa liittyviä päätöksiä. Näin ollen ehdotus 
tuo lisäarvoa, jos se muotoillaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti. 
Ehdotuksen tavoitteena ei sen vuoksi voi olla pelkästään EU:n lainsäädännön 
yhdenmukaistaminen vaan myös kansanterveyden parantaminen terveysosaamista 
kehittämällä. Lääketeollisuudella on merkittävä asema terveysosaamisen ja kansanterveyden 
parantamisessa, mutta niiden tehtävät on määriteltävä selkeästi ja niiden osallistumista on 
säädeltävä tiukasti, jotta vältetään kaupallisista syistä johtuva lääkkeiden liikakulutus. 
Nykyinen oikeudellinen kehys ja tilanne EU:ssa on ongelmallinen, kun on kyse potilaiden 
mahdollisuuksista saada tietoa reseptilääkkeistä. Direktiiviä tulkitaan eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi potilaiden mahdollisuudet saada laadukasta tietoa lääkkeistä 
vaihtelevat. Joissakin jäsenvaltioissa potilaat eivät saa vaivattomasti edes yksinkertaisintakaan 
tietoa reseptilääkkeistä, joita heille on määrätty. Tätä ei voida hyväksyä, koska se aiheuttaa 
terveyseroja EU:ssa.
Tämänhetkisessä lainsäädännössä ei ole otettu huomioon teknologian kehitystä ja internetin 
tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia. Eurooppalaisilla potilailla on jo rajaton pääsy 
muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen tietoon reseptilääkkeistä. 
Useimmilla potilailla on kuitenkin hyvin rajalliset mahdollisuudet saada valvottua ja 
turvallista tietoa lääkkeistä internetin kautta. Tilanne on erityisen ongelmallinen henkilöille, 
jotka tarvitsevat tietoa omalla äidinkielellään.
Direktiivin tämänhetkinen, vaihteleva tulkinta EU:n eri tuomioistuimissa on osoitus tietystä 
oikeudellisesta epäselvyydestä, jonka vuoksi on epäselvää, miten direktiivi pitäisi panna 
täytäntöön ja mihin tahoihin sitä voitaisiin soveltaa. Tämä käy ilmi myös siitä, miten eri 
tavoin jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön. Sen vuoksi on erittäin tärkeää 
selkiyttää säännöksiä.
Yleisesti ottaen on päivitettävä reseptilääkkeistä tiedottamista koskevia säännöksiä, ja uudet 
ohjeet on otettava pikaisesti käyttöön.
Esittelijä ottaa kuitenkin esiin useita komission ehdotukseen liittyviä kysymyksiä. Näissä 
perusteluissa korostetaan mietintöluonnoksissa esitettyjä tärkeimpiä muutoksia.

 Komission ehdotuksessa asetetaan etusijalle lääkeyhtiöiden oikeus levittää tietoa sen 
sijaan, että painotettaisiin potilaiden oikeutta saada laadukasta tietoa. Näin ollen 
esittelijä ehdottaa, että ehdotuksen painopistettä siirretään ja lääkeyhtiöt valtuutetaan 
tarjoamaan potilaille tietynlaista tietoa, jotta potilaiden oikeus saada tietoa asetetaan 
lainsäädännössä keskeiselle sijalle. Lääkeyhtiöt eivät saa hyödyntää mahdollisuutta 
tarjota potilaille tietoja tilaisuutena mainostamiseen, vaan tiedottamisen tulisi todella 
palvella potilaiden etuja. Esittelijä haluaa velvoittaa lääketeollisuuden tarjoamaan 
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tietyt perustiedot, valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteet, reseptilääkkeistä 
eurooppalaisille potilaille helposti saatavassa muodossa.

 Tietojen tarjoamisen tulisi perustua "vetoperiaatteeseen" eli tietoja tulisi tarjota 
potilaille, jotka itse etsivät niitä. Näin ollen tiedotuskanavat olisi valittava aiempaa 
huolellisemmin. Internetin asema vahvistuu, mutta internet-yhteyksien määrä ja 
saatavuus vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Sama pätee erityisesti internet-
lukutaitoon. Tästä syystä tietoja olisi tarjottava myös perinteisempien kanavien sekä 
esimerkiksi kirjeenvaihdon kautta.

 Esittelijä suhtautuu kuitenkin varauksellisesti painotuotteiden käyttöön 
tiedotuskanavana. Sanomalehtien tai aikakauslehtien tiedot ovat saatavilla kaikille eikä 
vain niille, jotka itse niitä etsivät; toisin sanoen potilaita ei suojella ei-toivotuilta 
tiedoilta. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa, että poistetaan lääkeyhtiöiden mahdollisuus 
tarjota tietoja sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja vastaavissa julkaisuissa.

 Esittelijä haluaa myös, että mainonta ja tieto erotetaan toisistaan selkeämmin. Vaikka 
direktiivin 86 artiklassa vahvistetaan mainonnan määritelmä ja 88 artiklan 1 kohdassa 
kielletään reseptilääkkeiden mainonta, selkeyden vuoksi olisi korostettava, että 
reseptilääkkeitä koskevaa mainosmateriaalia ei saa tarjota.

 Sekaannusten välttämiseksi on painotettava, että direktiivin säännöksiä sovellettaisiin 
vain lääkeyhtiöihin ja ne eivät missään tapauksessa vaikuttaisi lehdistön tai potilaiden 
ja potilasjärjestöjen oikeuteen ilmaista näkemyksensä tietyistä lääkkeistä ja hoidoista 
edellyttäen, että ne toimivat riippumattomasti eikä lääkeyhtiöiden puolesta, eduksi tai 
ohjeiden perusteella. Nämä säännökset koskevat teollisuutta ja kyseessä ei ole 
laajempi säännöstö, joka vaikuttaa ilmaisunvapauteen, lehdistönvapauteen jne.

 Potilasjärjestöt olisi otettava aktiivisesti mukaan direktiivin ja asetuksen 
täytäntöönpanoon, jotta potilaat saavat äänensä kuuluville. Esittelijä on tyytyväinen 
ajatukseen laatia potilaille tarjottavia tietoja koskevat ohjeet ja käytännesäännöt ja 
haluaa komission toimivan yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa näitä ohjeita ja 
käytännesääntöjä luonnosteltaessa.

 On korostettava lääkärin ja potilaan välistä tärkeää suhdetta. Tärkein tietolähde 
reseptilääkkeistä on niitä määräävä lääkäri, ja näin tulisi olla myös jatkossa. Tämä 
suhde on erittäin arvokas ja sitä voidaan ainoastaan täydentää muilla tiedotuskanavilla.

 Kun on kyse tiedottamisen laajuudesta, esittelijä ilmaisee tyytyväisyytensä sen 
johdosta, että arviointikertomuksen yleisesti saatavilla oleva versio julkaistaan. Hän 
kuitenkin katsoo, että myös kyseisten lääkkeiden farmakologisten ja esikliinisten 
testien sekä kliinisten kokeiden tuloksia voitaisiin tarjota. Tällaiset tiedot ovat 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi lääkeyhtiöille ei voi antaa valtuuksia 
julkaista näitä tietoja. Nämä tiedot voivat kuitenkin olla hyödyllisiä potilaille ja 
potilasjärjestöille, joten niiden tarjoamista ei tulisi kieltää.

Tarkasteltaessa ehdotuksia laajemmassa kontekstissa esittelijä korostaa, että potilaille 
tarjottavien reseptilääketietojen tulisi olla osa laajempaa potilaille tiedottamisen ja 
terveysosaamisen strategiaa. Potilaiden ja muiden asianomaisten tahojen tulisi saada 
täsmällistä ja puolueetonta tietoa terveellisistä elämäntavoista, sairauksien ehkäisemisestä ja 
eri hoitovaihtoehdoista. Näissä seikoissa mennään kuitenkin tämän ehdotuksen ja mietinnön 
soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä odottaa komission täydentävän tätä ehdotusta 
lähitulevaisuudessa uudella ehdotuksella osana mainittua laajempaa potilaille tiedottamisen 
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strategiaa.


