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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella 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 lopullinen) 
pyritään luomaan selkeä oikeudellinen kehys sille, miten kuluttajille tiedotetaan 
reseptilääkkeistä, jotta potilaat voivat tehdä entistä parempia valintoja päättäessään 
hoitovaihtoehdoista. Mainontaa ja potilaille tiedottamista koskevien yhteisön sääntöjen 
tulkinnassa on edelleen eroja. Mainontaa koskevia rajoituksia ei muuteta, mutta kaikilla 
eurooppalaisilla kuluttajilla ei ole samaa mahdollisuutta saada riippumatonta ja laadukasta 
lääketietoa. 

Potilaille annettavien tietojen olisi täytettävä seuraavat edellytykset:

1. Tietojen on oltava luotettavia. Potilaille annettavien tietojen on perustuttava uusimpaan 
tieteelliseen tietämykseen, ja niiden alkuperä on mainittava selvästi.

2. Tietojen on oltava riippumattomia. On todettava selvästi, kuka on toimittanut ja 
rahoittanut tiedot, jotta kuluttajat voivat havaita mahdolliset eturistiriidat.

3. Tietojen on oltava kuluttajaystävällisiä ja potilaslähtöisiä. Tietojen on oltava helposti 
ymmärrettävissä ja saatavissa, kun otetaan huomioon kuluttajien erityistarpeet (ikä, 
kulttuurierot ja saatavuus kaikilla EU:n kielillä).

Ehdotetulla säädöksellä otetaan käyttöön oikeudellinen kehys reseptilääkkeitä koskevan 
tiedon levittämiseksi yleisölle. On selvitettävä, millainen rooli lääketeollisuudella on oltava 
suorassa tiedottamisessa potilaille. Lääkeyhtiöillä on kliinisten tutkimustensa tuloksena 
hallussaan arvokasta tietoa, joka voi olla tärkeä tiedonlähde myös kuluttajille. Lääkeyhtiöitä 
ei voi kuitenkaan pitää lääketietojen riippumattomina toimittajina, sillä niillä on tässä asiassa 
eturistiriita. Niitä ei sen vuoksi voida pitää yksinomaisena tiedonlähteenä.

Tiedottamisen ja mainonnan välinen raja ei ole selvä. Kuluttajat vaativat ymmärrettäviä ja 
laadukkaita terveystietojen lähteitä (etenkin internetissä), jotta he voivat arvioida vaihtoehtoja 
ja tehdä tietoisia päätöksiä. 

EudraPharm-tietokanta voi olla hyödyllinen väline kuluttajille tiedottamisessa. Euroopan 
lääkeviraston resursseja voitaisiin selvittää entistä paremmin.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Direktiivin on oltava potilaslähtöinen. Sen vuoksi myyntiluvan haltijoiden on tarjottava 
potilaille ja yleisölle muuta kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeistä noudattaen 
"vetoperiaatetta", jossa potilaat ja yleisö saavat tietoa halutessaan (kun taas 
"työntöperiaatteessa" myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa).
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

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

Tarkistus 3

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 
säännöt on täysin yhdenmukaistettu sen 
varmistamiseksi, että kansanterveyden 
suojelu olisi koko yhteisössä 
samantasoista, tämä tavoite kärsii, jos 
sallitaan huomattavasti toisistaan eroavat 

(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 
säännöt on täysin yhdenmukaistettu sen 
varmistamiseksi, että kansanterveyden 
suojelu olisi koko yhteisössä 
samantasoista, tämä tavoite kärsii, jos 
sallitaan huomattavasti toisistaan eroavat 
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kansalliset säännöt näinkin tärkeiden 
tietojen levittämisessä.

kansalliset säännöt näinkin tärkeiden 
tietojen tarjoamisessa.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

On tärkeää korostaa, että direktiivin painopisteenä on lääkkeitä koskevan potilaille ja 
yleisölle tiedottamisen parantaminen eikä mainonta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 5
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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 toinen
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tähtäävän tiedon lähde omista lääkkeistään, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
tärkeää asemaa potilaille ja yleisölle 
tiedottamisen parantamisessa. Tällä 
direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle tarjoamaa
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

Perustelu

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

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

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

Tarkistus 8
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Reseptilääkkeistä olisi tiedotettava 
yleisölle ainoastaan tiettyjen 
viestintäkanavien kautta, mukaan luettuina 
internet ja terveydenhoitoalan julkaisut, 
jotta varmistettaisiin, että yleisölle 
suunnattu ei-toivottu tiedottaminen ei vie 
tehoa mainontakiellolta. Jos tietoa
tarjotaan television tai radion välityksellä 
potilaille, joita ei suojella tällaiselta ei-
toivotulta tiedottamiselta, tällainen tiedon 
tarjoaminen pitäisi kieltää.

Perustelu

On todettava selvästi, etteivät televisio ja radio ole asianmukaisia keinoja tiedottaa potilaille 
lääkkeistä.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

Internetistä on tullut tärkeä ja tehokas tiedonlähde. Internetistä saadut väärät tiedot voivat 
aiheuttaa vahinkoa, joten on tarpeen pikaisesti vastata potilaiden tarpeisiin ja perustaa 
virallisesti hyväksyttyjä terveydenhuollon sivustoja. Jäsenvaltioiden on valvottava näillä 
sivustoilla olevia tietoja, jotta voidaan varmistaa, että tiedot ovat riippumattomia ja 
objektiivisia. Tietojen olisi oltava potilasystävällisiä, joten terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön tai potilasjärjestöjen olisi osallistuttava sivustojen perustamiseen ja 
ylläpitämiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Tässä direktiivissä tarkoitettuja luvan 
saaneita reseptilääkkeitä koskevan 
tiedottamisen seurannalla on tarkoitus 
varmistaa, että myyntiluvan haltija tarjoaa
ainoastaan direktiivin 2001/83/EY 
säännösten mukaista tietoa. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
luodaan tehokkaita seurantamekanismeja ja 
mahdollistetaan tosiasiallinen 
täytäntöönpano, jos säännöksiä ei 
noudateta. Sellaisia tapauksia varten, 
joissa säännöksiä ei noudateta, olisi 
otettava käyttöön menettelyjä, joiden 
avulla myyntiluvan haltijat voivat olla 
edustettuina ja tulla kuulluiksi 
tapauksensa käsittelyn aikana. Seurannan 
olisi perustuttava tietojen valvontaan ennen 
niiden tarjoamista, paitsi jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo hyväksyneet tietojen 
sisällön tai jos käytössä on jokin muu 
menetelmä, jolla taataan riittävä, tehokas ja 
riippumaton seuranta.

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään direktiivin soveltamisalaa vahvistamalla, ettei tämä lainsäädäntö 
kata tietyistä lääketyypeistä tai lääkeryhmistä tiedottamista. 
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Tietynlaisten tietojen osalta on vaikea määrittää, onko tieto mainontaa vai muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävää tiedottamista. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
olisi sen vuoksi hyväksyttävä tällaiset tiedot ennen niiden levittämistä.

Viranomaisten valvomia riippumattomia seurantamekanismeja olisi otettava käyttöön 
silloinkin, kun toinen taho vastaa tietojen seurannasta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
Direktiivi 2001/83/EY
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 59 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Pakkausselosteen on vastattava 
potilaiden todellisia tarpeita. Kansallisten 
sääntelyviranomaisten ja Euroopan 
lääkeviraston olisi tätä varten otettava 
potilasjärjestöt mukaan lääketietojen 
kehittämiseen ja tarkistamiseen. 
Pakkausselosteeseen on sisällyttävä lyhyt 
kappale, jossa ilmoitetaan lääkkeen edut 
ja mahdolliset haitat, sekä lyhyt kuvaus 
lisätiedoista, joiden tarkoituksena on 
varmistaa lääkkeen turvallinen ja tehokas 
käyttö."

Perustelu

Potilastutkimukset osoittavat, etteivät ihmiset useimmiten lue pakkausselosteita (tiedot ovat 
väärässä järjestyksessä, tärkeimmät tiedot eivät erotu jne.). Pakkausselosteet olisi sen vuoksi 
kehitettävä yhteistyössä potilaiden edustajien kanssa, kuten esim. Euroopan lääkeviraston 
potilas- ja kuluttajatyöryhmä ehdotti vuonna 2005. Euroopan lääkeviraston työtä selosteen 
luettavuuden ja potilasystävällisyyden parantamiseksi olisi jatkettava, ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten olisi noudatettava sitä hyvän käytännön mukaisena mallina.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään 86 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen 
luetelmakohta seuraavasti:
"– yleisön huomion kiinnittäminen 
tiettyyn lääkkeeseen viittaamalla sen 
terapeuttiseen käyttötarkoitukseen tai 
sairauden oireisiin,"

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

– todellisia tietoja, mukaan luettuina 
tiedot tai lausumat, joita annetaan 
viestintäalan järjestöille joko vastauksena 
suoriin tiedusteluihin tai levittämällä 
tällaista tietoa konferenssien tai 
kirjallisten tiedotteiden välityksellä, sekä 
osakkaille ja/tai sääntelyviranomaisille 
annettavat tiedot ja raportit, ja lääkkeisiin 
liittyviä viiteasiakirjoja, jotka koskevat 
esimerkiksi pakkausmuutoksia, varoituksia 
haittavaikutuksista lääkeseurannan 
perusteella, myyntiluetteloita, hintalistoja 
ja lääkekorvauksia, jos ne eivät sisällä 
lääkkeiden myynninedistämiseen 
tähtääviä tietoja

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään direktiivin soveltamisalaa. Yritysten olisi jatkossakin 
voitava tarjota tiettyjä tietoja. Esimerkiksi osakemarkkinasääntöjen mukaan yritysten on 
annettava sijoittajille asianmukaisia tietoja tärkeistä muutoksista ja työntekijät on pidettävä 
ajan tasalla yrityksissä tapahtuvista muutoksista.
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Tarkistus 14

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, 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen
yleisölle tarjoamista, johon sovelletaan 
VIII a osaston säännöksiä."

Perustelu

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. On järjestettävä tiedotuskampanjoita, 
joiden tarkoituksena on tiedottaa yleisölle 
ja yksittäisille henkilöille väärennettyjen 
lääkkeiden riskeistä. Toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset voivat järjestää 
tällaisia tiedotuskampanjoita yhteistyössä 
teollisuuden, terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ja potilasjärjestöjen 
kanssa.

Perustelu

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

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 

Poistetaan.
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ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

Perustelu

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

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

b a) todellisia tietoja, mukaan luettuina 
tiedot tai lausumat, joita annetaan 
viestintäalan järjestöille joko vastauksena 
suoriin tiedusteluihin tai levittämällä 
tällaista tietoa konferenssien tai 
kirjallisten tiedotteiden välityksellä, sekä 
osakkaille ja/tai sääntelyviranomaisille 
annettavat tiedot ja raportit, ja lääkkeisiin 
liittyviä viiteasiakirjoja, jotka koskevat 
esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita, hintalistoja ja 
lääkekorvauksia, jos ne eivät sisällä 
lääkkeiden myynninedistämiseen 
tähtääviä tietoja

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 86 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, ja sillä 
pyritään täsmentämään direktiivin soveltamisalaa. Myyntiluvan haltijoilla olisi oltava 
mahdollisuus tarjota tiettyjä tietoja. Osakemarkkinasääntöjen mukaan yritysten on annettava 
sijoittajille asianmukaisia tietoja tärkeistä muutoksista ja työntekijät on pidettävä ajan tasalla 
yrityksissä tapahtuvista muutoksista. Täsmennys on tarpeen, jotta tällaista tietoa voidaan 
tarjota asianmukaisesti. 
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

b b) terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
omaan käyttöön tarkoitettua aineistoa

Perustelu

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

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Direktiivin olisi oltava entistä potilaslähtöisempi. Sen vuoksi olisi korostettava, että potilailla 
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on oikeus tiettyihin tietoihin. Vähimmäisvaatimuksena olisi oltava, että potilailla on oikeus 
saada valmisteyhteenveto, pakkausseloste ja julkisesti saatavilla oleva versio 
arviointikertomuksesta sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Kuten 100 b artiklan 1 kohtaan esitetyssä tarkistuksessa ehdotetaan, on erotettava toisistaan 
tiedot, joihin potilailla on oikeus ja jotka sen vuoksi on tarjottava, ja tiedot, jotka voidaan 
tarjota, kuten 100 b artiklan 2 kohdassa säädetään.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Lääkkeet vaikuttavat kiistatta ympäristöön. Tällaiset tiedot erityisesti hävittämisestä ja 
keräysjärjestelmistä ovat sen vuoksi tärkeitä, jotta voidaan ehkäistä ympäristöhaittoja.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

Perustelu

Ehdotettu tarkistus koskee tietoja, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole hyväksyneet 
lääkkeiden rekisteröinnin yhteydessä ja jotka ovat itse asiassa peiteltyjä, kansalaisten 
passiivisesti saamia tietoja (push information). Tutkimuksia koskevat olennaiset tiedot on 
sisällytettävä pakkausselosteeseen ja valmisteyhteenvetoon, joka on osa 
myyntilupahakemusta.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) muita tietoja tässä osastossa 
tarkoitetuista reseptilääkkeistä, kuten 
farmakologisia ja esikliinisiä testejä tai 
kliinisiä tutkimuksia koskevia tietoja, 
jotka täyttävät 100 d artiklassa vahvistetut 
edellytykset ja joilla ei tähdätä yksittäisen 
lääkkeen myynninedistämiseen.

Perustelu

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

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

luvan saaneista reseptilääkkeistä yleisölle 
tai yksittäisille henkilöille television,
radion tai painotuotteiden välityksellä. 
Tietoja saa tarjota ainoastaan seuraavien 
kanavien välityksellä:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkiyttämään painotuotteiden käsitettä. Esitteet, lehtiset jne. olisi 
sallittava kanavina, joiden välityksellä potilaille tarjotaan tietoja.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) esitteet, lehtiset ja muu painettu tieto, 
tekniset ja tieteelliset terveydenhoitoalan 
aikakauslehdet tai yleensä yleisölle 
suunnatut aikakauslehdet, joiden sisältö 
liittyy pääasiassa terveydenhoitoalaan,
mukaan luettuina sallittuja tietoja 
koskevissa komission ohjeissa määritellyt
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) myyntiluvan haltijoiden lääkkeitä 
koskevat internet-sivustot ja muut 
sähköiset tietovarastot, lukuun ottamatta 
kansalaisille joukkoviestintävälineiden 
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toivottua aineistoa välityksellä oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua tietoa, kuten usealle 
vastaanottajalle lähetettyjä 
sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä

Perustelu

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

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

(c) kirjalliset vastaukset yksittäisen 
henkilön esittämään tietopyyntöön.

(c) vastaukset yksittäisen henkilön 
esittämään tietopyyntöön; suullisesti 
esitetyt kysymykset on tallennettava.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

100 c a artikla
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
100 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
pakolliset tiedot tarjotaan kansallisten 
terveydenhuollon sivustojen kautta sen 
jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa 
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sivusto on rekisteröity.
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai toimivaltaisen viranomaisen 
100 g artiklan mukaisesti nimeämän 
elimen on valvottava tällaisia sivustoja.
Sivustoja on hallinnoitava ja ylläpidettävä 
yhteistyössä sidosryhmien, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja 
potilasjärjestöjen, kanssa.
2. Tiedoissa on ilmoitettava sekä edut että 
riskit selkeällä, kuvailevalla ja 
potilasystävällisellä tavalla, ja niistä on 
oltava linkki kansalliselle lääkkeiden 
turvallisuutta käsittelevälle sivustolle.
Sivustoilla on annettava potilaille 
pakolliset tiedot kaikista kyseisessä 
jäsenvaltiossa saatavilla olevista, sekä 
Euroopan lääkeviraston keskitetysti 
hyväksymistä että kyseisessä 
jäsenvaltiossa paikallisesti hyväksytyistä 
lääkkeistä.
3. Sivustoilla on lisäksi oltava yleisiä 
tietoja erilaisten sairauksien, harvinaiset 
sairaudet mukaan luettuina, 
lääkehoidosta ja muusta kuin 
lääkehoidosta, jotta voidaan edistää 
kansanterveyden korkeaa tasoa.
Ne voivat myös sisältää muita 
100 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ja 
sallittuja tietoja koskevissa komission 
ohjeissa määriteltyjä tietoja.
4. Kun toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset katsovat sen aiheelliseksi, 
niillä voidaan myös tarjota yleisölle 
lääketietoa ja muita olennaisia terveyteen 
liittyviä tietoja sopimuksilla internet-
palveluntarjoajien kanssa, jotka voivat 
tarjota yleiseen etuun liittyvää tietoa 
yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista 
sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/136/EY1 21 artiklan 4 kohdan 
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mukaisesti.
Tiedot on tällöin tarjottava käyttäen 
samoja keinoja, joita käytetään 
säännölliseen viestintään yritysten ja 
tilaajien välillä. Internet-palveluntarjoajat 
voivat periä kansallisilta viranomaisilta 
maksun tällaisten tietojen tarjoamisesta, 
sillä lääketiedot eivät kuulu direktiivin 
2009/136/EY 21 artiklan 4 kohdan 
soveltamisalaan.
____________
1 EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11.

Perustelu

Potilaat käyttävät yhä useammin internetiä tiedonlähteenä. Heidät ohjataan kuitenkin usein 
yhdysvaltalaisille sivustoille, jotka sisältävät myynninedistämiseen tähtääviä väitteitä, tai 
muille arveluttaville sivustoille. Olisi kehitettävä kansallisia terveydenhuollon portaaleja, 
jotta voidaan parantaa potilaille tiedottamista. Niiden olisi pikemminkin täydennettävä 
potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön välistä suhdetta kuin korvattava se. 
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi ylläpidettävä niitä yhteistyössä sidosryhmien, 
kuten terveydenhuollon ammattihenkilöstön tai potilasjärjestöjen, kanssa.

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

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Myyntiluvan haltijan ei pitäisi levittää tietoa, koska se voi merkitä, että tietoja välitetään 
yleisölle aktiivisesti (nk. työntöperiaate). Myyntiluvan haltija voi kuitenkin tarjota tietoja 
yleisölle, jonka on aktiivisesti haettava tällaista tietoa (nk. vetoperiaate).

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

b) niissä on otettava huomioon potilaiden 
yleiset tarpeet ja odotukset

b) niiden on oltava potilaslähtöisiä ja 
vastattava paremmin potilaiden tarpeita

Perustelu

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

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

c) lausuma, että tiedot ovat myyntiluvan 
haltijan levittämiä

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

Perustelu

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

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

a) lääkkeiden välisiä vertailuja a) lääkkeiden laatua, turvallisuutta ja 
tehoa koskevia lääkkeiden välisiä 
vertailuja, jos niitä levittävät myyntiluvan 
haltijat, lukuun ottamatta seuraavia 
tapauksia:
– vertailut sisältyvät virallisesti 
hyväksyttyihin asiakirjoihin, kuten 
valmisteyhteenvetoon
– vertailut perustuvat asiasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten tai Euroopan 
lääkeviraston julkaisemiin vertaileviin 
tieteellisiin tutkimuksiin

Perustelu

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

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

On estettävä kaikin keinoin kolmantena osapuolena toimivien yritysten toteuttamat, 
toimivaltaiselta viranomaiselta myyntiluvan saaneita lääkkeitä koskevien väärien tietojen 
levittämiskampanjat. Kielto on ulotettava koskemaan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
suunnattua mainontaa ja tiedottamista. Lääkkeet kehittäneiden yritysten toteuttamat 
geneerisiä lääkkeitä koskevien väärien tietojen levittämiskampanjat on tunnistettu yhdeksi 
viivytysstrategiaksi lääketeollisuutta koskevassa alustavassa raportissa.1

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 37

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 

2. Kuultuaan jäsenvaltioita ja muita 
sidosryhmiä komissio laatii tämän osaston 
mukaisesti sallittuja tietoja koskevat ohjeet 

                                               
1 Alustava raportti löytyy seuraavasta osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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myyntiluvan haltijoille, jotka tiedottavat 
yleisölle tai yksittäisille henkilöille luvan 
saaneista reseptilääkkeistä. Komissio laatii 
nämä ohjeet tämän direktiivin tullessa 
voimaan ja saattaa ne saatujen kokemusten 
perusteella säännöllisesti ajan tasalle.

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

Perustelu

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

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltija rekisteröi 
valvonnassaan olevat internet-sivustot, 
jotka on erityisesti suunnattu yhden tai 
useamman jäsenvaltion kansalaisille ja 
jotka sisältävät tässä osastossa 
tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevia 
tietoja, ennen sivustojen asettamista laajan 
yleisön saataville. Jos internet-sivusto ei 
käytä maantieteellistä aluetunnusta, 
myyntiluvan haltija valitsee 
rekisteröintijäsenvaltion.

Perustelu

Täsmennys on tarpeen, koska direktiivi kattaa ainoastaan myyntiluvan haltijan valvonnassa 
olevat ja EU:n kansalaisille suunnatut sivustot. Se ei kata sivustoja, jotka on tarkoitettu EU:n 
ulkopuolisille tahoille ja maailmanlaajuiselle yleisölle, olipa tieto sitten tuotettu EU:ssa tai 
palvelin sijoitettu EU:n alueelle. Se ei myöskään kata yritysten sivustoja, jotka sisältävät 
liiketoimintaa koskevia tietoja, kuten tuotekohtaisia myyntilukuja ja liiketoimintatietoja 
muista tuotteista.
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Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

Sivuston rekisteröinnin jälkeen 
reseptilääkkeiden sisältöä koskevia 
muutoksia on seurattava 3 kohdan 
mukaisesti. Tällaiset muutokset eivät 
edellytä sivuston uudelleenrekisteröintiä. 

Perustelu

Sen jäsenvaltion, jossa internet-sivusto on rekisteröity, olisi seurattava sivuston sisältöön 
tehtäviä muutoksia. Uudelleenrekisteröintiä ei pitäisi vaatia tarpeettoman byrokratian 
välttämiseksi.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 

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

aineistoa. Kyseiset internet-sivustot eivät 
saa sisältää videoaineistoa. 

Perustelu

Internet-television käsitettä olisi täsmennettävä kieltämällä videoaineisto sivustoilla, joilla 
saatetaan sallia piilomainonta. On sallittava linkit muille myyntiluvan haltijan sivustoille, 
joita ei tarvitse eikä itse asiassa voikaan rekisteröidä, kuten yritysten liiketoimintasivustoille 
tai yleisille terveydenhuollon tietosivustoille.

Komission ehdotuksen mukaan internet-sivustoilla ei myöskään saa olla mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, joilla on pääsy kyseisille sivustoille. Vaarana on, että tätä 
tulkitaan liian rajoittavasti. Yksittäisten henkilöiden olisi esimerkiksi voitava lähettää 
erityinen kysymys myyntiluvan haltijalle tai pyytää esitettä rekisteröidyn sivuston kautta. 
Potilaat voivat myös haluta osallistua hoitomyöntyvyysohjelmaan, jossa heille esimerkiksi 
muistutettaisiin, miten ja milloin heidän on otettava lääkkeensä niiden käytön tehostamiseksi 
ja järkeistämiseksi. Tällaisissa tapauksissa henkilöt olisi voitava tunnistaa, ja vain 
automaattinen tunnistus (sivustolla käyvän henkilön tahdon vastaisesti) olisi kiellettävä.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan mukaisesti 
rekisteröidyillä sivustoilla voidaan tarjota 
videosisältöä, kun sen tarkoituksena on 
tukea lääkkeiden turvallista ja tehokasta 
käyttöä yleensä ja edellyttäen, ettei se 
sisällä lääkkeisiin liittyviä 
myynninedistämiseen tähtääviä väitteitä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
kiellon soveltamista. Kahden edellä 
mainitun edellytyksen noudattamista on 
valvottava 100 g artiklan mukaisesti.

Perustelu

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

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

Rekisteröidyillä sivustoilla on oltava 
kunkin sivun yläosassa yleisölle 
suunnattu ilmoitus siitä, että sivun 
sisältämät tiedot ovat nimeltä mainitun 
myyntiluvan haltijan laatimia. 
Ilmoitukseen on sisällyttävä myös linkki 
lääkkeitä koskevaan EudraPharm-
tietokantaan.

Perustelu

Reseptilääkkeitä koskevia tietoja sisältävien internet-sivustojen käyttäjille on ilmoitettava 
selkeästi, että kyseiset tiedot ovat tietyn myyntiluvan haltijan laatimia. Linkki EudraPharm-
tietokantaan takaa, että käyttäjät voivat saada sellaista suoraan ja vaivattomasti 
verrattavissa olevaa tietoa reseptilääkkeistä, joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta 
lähteestä, mikä lisää avoimuutta.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla levitetyn sisällön 
seurannasta.

3. Se jäsenvaltio, jossa internet-sivusto on 
rekisteröity, on vastuussa kyseisellä 
internet-sivustolla tarjotun 
reseptilääkkeitä koskevan sisällön 
seurannasta.

Perustelu
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Täsmennys on tärkeä, koska suuri osa sivuston sisällöstä ei välttämättä liity 
reseptilääkkeisiin.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on sallittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti 
rekisteröineen myyntiluvan haltijan 
sisällyttää sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava internet-
sivuston 1–4 kohdan mukaisesti
rekisteröinyttä myyntiluvan haltijaa 
sisällyttämään sivustoonsa lausuma, että 
sivusto on rekisteröity ja että sitä seurataan 
tämän direktiivin mukaisesti. Lausumassa 
on nimettävä kyseistä sivustoa seuraava 
toimivaltainen kansallinen viranomainen. 
Siinä on myös täsmennettävä, että sivuston 
seuranta ei välttämättä tarkoita sitä, että 
kaikki sivuston sisältämät tiedot on 
tarkastettu ennakkoon.

Perustelu

Yleisölle on tiedotettava sen sivuston laadusta, jolla se käy. Tästä syystä on parempi vaatia 
eikä ainoastaan sallia, että sivustolla on lausuma rekisteröinnistä ja seurannasta. Tämä on 
välttämätöntä, jotta yleisölle voidaan osoittaa, että se voi luottaa sivustoon.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijat ovat edustettuina ja 
että heitä kuullaan tapauksissa, joissa 
heitä syytetään tämän osaston säännösten 
noudattamatta jättämisestä. Myyntiluvan 
haltijoilla on oltava oikeus hakea 
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ratkaisuun muutosta 
oikeusviranomaiselta tai muulta elimeltä. 
Tietojen levittäminen on keskeytettävä 
muutoksenhakumenettelyn aikana siihen 
saakka, kunnes asiasta vastaava elin on 
tehnyt päinvastaisen ratkaisun.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta. Myyntiluvan 
haltijoille on annettava oikeus puolustautua, jos ne pitävät säännösten noudattamatta 
jättämistä koskevia syytteitä perusteettomina. Tiedon levittäminen on keskeytettävä heti 
toimivaltaisen viranomaisen annettua ratkaisunsa, jotta yleisöä voidaan suojella tiedolta, 
joka ei vastaa tämän osaston säännöksiä. Tiedon levittäminen voidaan aloittaa uudelleen 
vain, jos myyntiluvan haltijan esittämän valituksen käsittelystä vastaava elin niin päättää.
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