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Sissejuhatus

Euroopa Komisjon esitas kaks ettepanekut seoses ravimite kohta üldsusele antava teabega. 
Esimene oli ettepanek võtta vastu määrus1, 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. Teine oli ettepanek 
võtta vastu direktiiv2, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) seoses retsepti alusel 
väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele antava teabega.

Kehtiva määruse ja direktiiviga keelatakse retsepti alusel väljastatavate ravimite reklaam 
üldsusele. Samas ei sisalda ei kehtivad õigusaktid üksikasjalikke sätteid ravimiinfo kohta, 
vaid viitavad üksnes sellele, et teatavad teavitustegevused on reklaami suhtes kohaldatavate 
sätete täitmise kohustusest vabastatud. Seega ei takista ühenduse õigusaktid liikmesriikidel 
kehtestada oma lähenemisviisi seoses teavitamisega. Lisaks ei tõlgendata ühenduse tasandil 
reklaami ja teabe edastamise vahelisi piire ning seetõttu ka piirangute kohaldamist reklaami 
suhtes järjepidevalt.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on likvideerida lünk kehtivates õigusaktides. Eesmärk on 
parandada kõnealuste ravimite mõistlikku kasutamist, tagades seejuures, et õigusliku 
raamistiku kohaselt oleks jätkuvalt keelatud retsepti alusel väljastatavate ravimite otsene 
reklaamimine tarbijatele. Kõige olulisemad elemendid on järgmised:
– täpsustada, et müügiloa omanikel on lubatud üldsust retsepti alusel väljastatavatest 

ravimitest teavitada;
– kehtestada ühtlustatud tingimused teabe sisule, mida on lubatud edastada;
– kehtestada sellisele teabele ühtlustatud kvaliteedinormid;
– määrata kindlaks kanalid, mida võib teavitamiseks kasutada;
– määrata liikmesriikidele kohustus luua järelevalvesüsteem, et tagada vastavus eespool 

mainitud sätetele, ja
– kehtestada konkreetsed eeskirjad seoses veebilehtedel jagatava teabe järelevalvega, võttes 

arvesse interneti kaudu edastatava teabe piiriülest iseloomu ja vältides järelevalve 
dubleerimist.

Arvamuse koostaja seisukohad

Kõnealuste arvamuste koostaja toetab komisjoni esitatud kahte ettepanekut, kuna on 
seisukohal, et komisjon on näidanud üles tasakaalustatud lähenemisviisi. Arvamuse koostaja 
toetab ideed, et kõigi liikmesriikide patsiendid peaksid pääsema juurde sama kõrge 
kvaliteediga teabele ravimite kohta, kuna see on oluline punkt nende tervishoiu ja ohutuse 
seisukohast. Seega on nii ettepanek võtta vastu määrus kui ka ettepanek võtta vastu direktiiv 
tervitatavad sammud kõnealuse eesmärgi saavutamisel. Samal ajal kui arvamuse koostaja 
jätab endale õiguse esitada lisaküsimusi ettepanekute täiendava uurimise järel, on käesoleva 
töödokumendi eesmärk rõhutada mõningaid põhipunkte, et hõlbustada arutelu 
parlamendikomisjonis.

                                               
1 2008/0255 (COD) – KOM(2008)0662 lõplik.
2 2008/0256 (COD) – KOM(2008)0663 lõplik.



DT\777870ET.doc 3/3 PE423.713v01-00

ET

Reklaami ja teabe edastamise vahelised piirid

Arvamuse koostaja on seisukohal, et praeguses etapis seisneb peamine poliitiline küsimus 
püüdlemises tasakaalu poole objektiivse teabe pakkumise tagamise vahel patsientidele, mis on 
vajalik ja õiguspärane, ning reklaamimise vahel. Arvamuse koostaja on pühendunud keelu 
säilitamisele, mis kehtib retsepti alusel väljastatavate ravimite otsese reklaamimise suhtes 
tarbijatele ja on tagatud direktiiviga 2001/83/EÜ. Arvamuse koostaja nõuab kindlalt, et 
üldsusele tuleb teave esitada patsiendisõbralikul viisil, nii et see saavutaks oma eesmärgi, kuid 
samas nõuab ettevaatust direktiivi sõnastuse osas, et tehtaks täielikult vahet reklaami ja teabe 
vahel. 

Teabe levitamise kanalid

Arvamuse koostaja nõustub, et seadusliku teabe levitamiseks retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta on vaja mitmeid kanaleid, näiteks tervishoiutöötajad, veebilehed, tervisealased 
trükised jne. Siiski soovib arvamuse koostaja asetada rõhu vajadusele, et puuetega inimestele, 
kes ei pruugi pääseda teabele juurde tavapäraste kanalite kaudu, tuleb tagada juurdepääs
teabele ravimite kohta.

Seoses kavandatud kanalitega tunneb arvamuse koostaja eriti muret teabe levitamise pärast 
internetis. Mõistlik on levitada teavet ravimite kohta veebilehtede kaudu, kuna tehnoloogia on 
ühiskonnas edasi arenenud ning nende arv, kes otsivad tervishoiuküsimuste kohta teavet 
internetist, suureneb pidevalt. Sellele vaatamata on internetis avaldatud teabe kontrollimine 
mõnikord keeruline, mistõttu nõuab arvamuse koostaja rangete eeskirjade kehtestamist 
kõnealuste veebilehtede järelevalve suhtes, tagamaks, et direktiivi 2001/83/EÜ kõik uued 
sätted täidetakse tervikuna. 

Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni ettepanekut seoses tooteinfo kättesaadavusega 
kõigi nende liikmesriikide ametlikes keeltes, kus ravimeid on lubatud turule viia. Pädevad 
asutused peaksid samuti kontrollima, kas kõnealust sätet järgitakse.

Levitatava teabe kvaliteet

Arvamuse koostaja arvates on kavandatud kriteeriumid selle tagamiseks, et levitatav teave 
vastab kõrgetele kvaliteedinormidele, rahuldavad.

Arvamuse koostaja ei tunne muret asjaolu pärast, et ravimitööstus on potentsiaalne 
teabeallikas, juhul kui levitatav teave vastab täielikult kriteeriumidele teabe kvaliteedi kohta. 
Selleks et tagada Euroopa patsientide kõrgetasemeline kaitse, tuleb rohkem tähelepanu 
pöörata teabe kvaliteedile ja vähem teabe allikale, võttes eelkõige arvesse asjaolu, et 
ravimitööstus on tootjana otsene teabeallikas.


