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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* Nõuandemenetlus
*** Nõusolekumenetlus

***I Seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II Seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III Seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(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 [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) seoses retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate 
ravimite kohta üldsusele antava teabega
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0662);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-517/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
„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 Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 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.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Uue jaotise VIIIa lisamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiivi 2001/83/EÜ
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) 
lahendatakse need probleemid mitme sätte 
abil, mille eesmärk on tagada kõrge 
kvaliteediga, objektiivse, usaldusväärse ja 
reklaamiga mitte seotud teabe 
kättesaadavus retsepti alusel väljastatavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kohta.

(2) Uue jaotise VIIIa lisamisega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiivi 2001/83/EÜ
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) 
lahendatakse need probleemid mitme sätte 
abil, mille eesmärk on tagada kõrge 
kvaliteediga, objektiivse, usaldusväärse ja 
reklaamiga mitte seotud teabe 
kättesaadavus retsepti alusel väljastatavate 
inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta
ning rõhutada patsientide õigusi ja huve.

Or. en

Selgitus

Muutev direktiiv peab keskenduma patsientidele ja nende huvidele ning see peab kajastuma 
ka muutvas määruses. Muutva direktiivi uutes sätetes tuleb rõhutada patsientide õigust saada 
teavet, mitte ravimiettevõtete õigust teavet levitada.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 60 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet
60 päeva jooksul vastuväidet ei esita, 
loetakse teave kooskõlastatuks ja selle võib 
avaldada.

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 20 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet
20 päeva jooksul vastuväidet ei esita, 
loetakse teave kooskõlastatuks ja selle võib 
avaldada.

Or. en
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Selgitus

60 päeva on liiga pikk aeg ning see võib patsiendile kahjuks tulla, eriti toodet puudutavate 
hoiatuste puhul. Tõhusama protsessi tagamiseks tuleks seada mõistlikum tähtaeg, mille 
jooksul amet saab teabe vaidlustada.
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SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle seoses retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta patsientidele antava teabega (KOM(2008)0662–0663). Euroopa Parlament ja 
patsientide ühingud on juba pikka aega taotlenud sellise ettepaneku esitamist, et võimaldada 
patsientide paremat teavitamist ravimitest, mis on neile määratud ja mida nad tarvitavad. 
Kvaliteetse teabe suurem kättesaadavus aitab patsientidel saavutada parema tervisliku 
seisundi, kuna hästi teavitatud patsiendid jätkavad vajalikku ravi suurema tõenäosusega ja 
mõistavad raviga seotud otsuseid paremini; seega annab õigesti sõnastatud ja rakendatud 
ettepanek lisandväärtust. 
Eelmainitust tulenevalt ei saa ettepaneku eesmärk olla üksnes Euroopa õigusaktide 
ühtlustamine, vaid ka tervise parandamine tervisealase teadlikkuse tõstmisega. 
Ravimitööstusel on oluline roll tervisealase teadlikkuse ja hea tervisliku seisundi edendamisel, 
kuid nende roll tuleb selgelt kindlaks määrata ning nende osalust tuleb rangelt reguleerida, et 
vältida ravimite liigset tarbimist reklaamist ajendatuna. 
Kehtiv õiguslik raamistik ja Euroopas valitsev olukord on problemaatilised seoses patsientide 
võimalusega saada teavet retseptiravimite kohta. Sõltuvalt direktiivi erinevast tõlgendamisest 
liikmesriikide poolt ei ole kvaliteetne teave ravimite kohta Euroopa eri osades võrdselt 
kättesaadav. Mõnes liikmesriigis ei pääse patsiendid hõlpsasti juurde isegi kõige põhilisemale 
teabele nendele määratud ravimite kohta. See on vastuvõetamatu ning tekitab liidus 
tervishoiualase ebavõrdsuse.
Kehtivat määrust ei ole kohandatud vastavalt tehnilisele arengule ning interneti loodud 
võimalustele ja väljakutsetele. Vaid mõne sekundiga on patsientidel Euroopas piiramatu 
juurdepääs kontrollimata ja sageli ebaõigele teabele retseptiravimite kohta. Juurdepääs 
internetis olevale kontrollitud ja turvalisele teabele ravimite kohta on aga enamikule 
patsientidest väga piiratud. Eelkõige on see probleem nende jaoks, kes vajavad teavet oma 
emakeeles.
Direktiivi praegune ja erinev tõlgendamine Euroopa kohtutes tõestab, et puudub õiguslik 
selgus, mis omakorda tekitab ebakindlust direktiivi rakendamise ja selle reguleerimisala osas. 
See kajastub ka erinevates viisides, kuidas liikmesriigid on direktiivi rakendanud. Seega on 
sätete selgemaks muutmine hädavajalik.
Vaja on ajakohastada sätteid, mis käsitlevad teavet retseptiravimite kohta, ning et uued 
eeskirjad hakkaksid kehtima niipea kui võimalik. 

Siiski tõstatab raportöör mitmeid küsimusi seoses komisjoni ettepanekuga. Käesolev 
seletuskiri rõhutab kõige olulisemaid muudatusi, mis on esitatud raporti projektides.

 Komisjoni ettepanek keskendub ravimiettevõtete õigusele teavet levitada, mitte 
patsientide õigusele kvaliteetse teabe kättesaadavusele. Seega teeb raportöör 
ettepaneku nihutada komisjoni ettepaneku rõhuasetust ning volitada ravimiettevõtteid 
esitama patsientidele kindlaksmääratud teavet ja seeläbi asetada õigusakti keskpunkti 
patsientide õigus saada teavet. Ravimiettevõtted ei tohi kasutada reklaami eesmärgil 
võimalust muuta teavet patsientidele kättesaadavaks; teave peaks olema kättesaadav 
vaid patsientide huvides. Raportöör soovib teha ravimitööstusele kohustuseks 
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retseptiravimite kohta teatava põhiteabe kättesaadavaks tegemise ja sellele Euroopas 
hõlpsa juurdepääsu võimaldamise. Selline teave on näiteks ravimi omaduste 
kokkuvõte ja pakendi infoleht.

 Teabe kättesaadavaks tegemine peaks põhinema otsimise teel leitavusel, st et teave 
peaks olema kättesaadav nendele patsientidele, kes seda ise otsivad. Seega peaks 
hoolikamalt valima kanaleid, mille kaudu teave kättesaadavaks tehakse. Kuigi internet 
kogub järjest enam tähtsust, erineb interneti levik ja sellele juurdepääs liikmesriigiti 
oluliselt, rääkimata erinevustest internetialases teadlikkuses. Sellest tulenevalt tuleks 
teave kättesaadavaks teha ka „traditsioonilisemate” kanalite kaudu, nagu kirjavahetus. 

 Raportööril on aga kahtlusi seoses trükimeedia kasutamisega teabekanalina. 
Ajalehtedes ja ajakirjades ilmuv teave on kättesaadav kõigile, mitte ainult neile, kes 
teavet ise otsivad, st et patsiendid ei ole kaitstud mittevajaliku teabe eest. Seega teeb 
raportöör ettepaneku kustutada võimalus, et ravimiettevõtted teevad teabe 
kättesaadavaks ajalehtede, ajakirjade ja muude sarnaste trükiste kaudu. 

 Samuti soovib raportöör reklaami teabest selgemini eristada. Kuigi direktiivi artiklis 
86 on toodud reklaami määratlus ja artikli 88 lõige 1 keelab retseptiravimite 
reklaamimise, tuleks selguse eesmärgil rõhutada, et retseptiravimite kohta ei tohi 
avalikustada reklaammaterjali.

 Segaduse vältimiseks tuleb rõhutada, et direktiivi sätteid kohaldatakse vaid 
ravimiettevõtetele ning need ei mõjuta mitte mingil juhul ajakirjanduse või patsientide 
ja nende ühingute õigust teatud ravimite või raviviiside kohta oma arvamust avaldada, 
niikaua kui nad tegutsevad sõltumatult, mitte ravimettevõtete nimel, huvides või 
juhtnööride järgi. Tegemist on tööstuse reguleerimisega, mitte laiema reguleerimisega, 
mis mõjutab sõnavabadust või ajakirjandusvabadust jne. 

 Patsientide hääle kuuldavamaks tegemiseks tuleks patsientide ühingud aktiivselt 
kaasata direktiivi ja määruse rakendamisse. Raportöör väljendab heameelt idee üle 
koostada suunised ja käitumisjuhend seoses teabega, mis patsientidele kättesaadavaks 
tehakse, ning soovib, et komisjon teeks nimetatud suuniste ja käitumisjuhendi 
koostamisel koostööd patsientide ühingutega.

 Rõhutada tuleb arsti ja patsiendi vahelist olulist suhet. Kõige tähtsam teabeallikas 
retseptiravimite kohta on ravimi määranud arst ja nii peaks see ka jääma. Arsti ja 
patsiendi vahelisel suhtel on põhjapanev väärtus ning muud teabekanalid võivad seda 
vaid täiendada.

 Teabe ulatuse osas väljendab raportöör heameelt selle üle, et hindamisaruande 
üldsusele kättesaadav versioon avalikustatakse. Ta on siiski seisukohal, et kõnealuste 
ravimite farmatseutiliste ja prekliiniliste katsete ning kliiniliste uuringute tulemused 
võiks ka kättesaadavaks teha. Võttes arvesse sellise teabe kaubanduslikku tundlikkust, 
ei tohiks ravimiettevõtteid volitada sellist teavet avaldama, kuid kuna selline teave 
võib olla patsientide ja nende ühingute jaoks väärtuslik, ei tohiks teabe kättesaadavaks 
tegemist keelata. 

Vaadates ettepanekuid suuremas plaanis, rõhutab raportöör, et patsientidele antav teave 
retseptiravimite kohta peaks olema osa patsientide laiemast teavitamise strateegiast ja 
ulatuslikumast tervisealase teadlikkuse tõstmise strateegiast. Nii patsientidel kui ka teistel 
huvitatutel peaks olema võimalik leida täpset ja erapooletut teavet tervisliku eluviisi, haiguste 
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ennetamise ning konkreetsete haiguste ja erinevate ravivõimaluste kohta. Eelmainitu jääb aga 
juba väljapoole käesolevas ettepanekus ja raportis käsitletut. Raportöör ootab siiski, et 
komisjon esitaks lähitulevikus uue ettepaneku osana patsientide laiemast teavitamise 
strateegiast, mis täiendaks käesolevat ettepanekut.


