
PR\807553FI.doc PE439.412v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2008/0255(COD)

10.3.2010

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja 
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja 
reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Christofer Fjellner



PE439.412v01-00 2/10 PR\807553FI.doc

FI
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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.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 
ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta
(KOM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0662),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0517/2008),

– 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 lausunnon ja alueiden komitean 
lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä 
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.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Uuden VIII a osaston lisäämisellä 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 
2001 annettuun direktiiviin 2001/83/EY 
vastataan näihin huolenaiheisiin siten, että 
erilaisin säännöksin pyritään takaamaan 
laadukkaan, objektiivisen, luotettavan ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon saatavuus ihmisille 
tarkoitetuista reseptilääkkeistä.

(2) Uuden VIII a osaston lisäämisellä 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 
2001 annettuun direktiiviin 2001/83/EY 
vastataan näihin huolenaiheisiin siten, että 
erilaisin säännöksin pyritään takaamaan 
laadukkaan, objektiivisen, luotettavan ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon saatavuus ihmisille 
tarkoitetuista reseptilääkkeistä ja 
painotetaan potilaiden oikeuksia ja etuja.

Or. en

Perustelu
Muutosdirektiivissä on keskityttävä potilaisiin ja heidän etuihinsa, ja tämä on otettava 
huomioon myös muutosasetuksessa. Muutosdirektiivin uusissa säännöksissä on painotettava 
potilaiden oikeuksia saada tietoja lääkeyhtiöiden tietojenlevittämisoikeuden asemesta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
20 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 60 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

(3) Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 20 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 20 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

Or. en
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Perustelu

60 päivää on liian pitkä aika ja se voi olla potilaille haitallinen erityisesti kun on kyse 
tuotehälytyksistä. Menettelyjen tehostamiseksi virastolle on asetettava kohtuullisempi 
määräaika kieltävän lausunnon antamista varten.
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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 voidaan 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 
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palvella potilaiden etuja. Esittelijä haluaa velvoittaa lääketeollisuuden tarjoamaan 
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 
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soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä odottaa komission täydentävän tätä ehdotusta 
lähitulevaisuudessa uudella ehdotuksella osana mainittua laajempaa potilaille tiedottamisen 
strategiaa.


