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Johdanto

Euroopan komissio on antanut kaksi ehdotusta, jotka koskevat lääkkeitä koskevan tiedon 
välittämistä yleisölle. Näistä ensimmäinen on ehdotus1 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. Toinen on ehdotus2

direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen 
osalta.

Nykyisessä asetuksessa ja direktiivissä kielletään lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden 
yleinen mainonta. Voimassa oleva lainsäädäntö ei kuitenkaan sisällä yksityiskohtaisia 
säännöksiä lääkkeitä koskevasta tiedottamisesta, vaan siinä säädetään ainoastaan, että 
mainontaa koskevia säännöksiä ei sovelleta tiettyihin tiedottamistoimiin. Näin ollen yhteisön 
lainsäädännössä ei estetä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön omia lähestymistapojaan tiedon 
tarjoamisessa. Mainonnan ja tiedottamisen käsitteitä, ja sen myötä mainontaa koskevien 
rajoitusten soveltamisalaa, ei myöskään tulkita yhteisössä yhdenmukaisesti.

Nykyisellä ehdotuksella pyritään paikkaamaan voimassa olevan lainsäädännön puutteet. 
Tavoitteena on järkiperäistää kyseisten lääkkeiden käyttöä ja samalla taata, että 
lainsäädäntöpuitteissa säilytetään suoraan kuluttajille suunnattua reseptilääkemainontaa 
koskeva kielto. Ehdotusten keskeiset osat voidaan tiivistää seuraavasti:
– Selvennetään, että myyntiluvan haltija saa tiedottaa reseptilääkkeistä suoraan yleisölle.
– Vahvistetaan yhdenmukaiset edellytykset niiden tietojen sisällölle, joita saadaan 

levittää.
– Vahvistetaan yhdenmukaiset laatuvaatimukset tällaiselle tiedolle.
– Määritellään sallitut tiedonlevittämiskanavat.
– Velvoitetaan jäsenvaltiot luomaan seurantajärjestelmä sen varmistamiseksi, että 

mainittuja säännöksiä noudatetaan.
– Laaditaan internet-sivustoilla levitettävää tietoa koskevat erityiset seurantasäännöt, 

joiden avulla otetaan huomioon internetin rajatylittävä luonne ja vältetään 
kaksinkertainen seuranta.

Esittelijän lausunto

Kyseisten lausuntojen esittelijä tukee komission kahta ehdotusta, koska hänen mielestään 
komissio on noudattanut tasapainoista lähestymistapaa. Hän kannattaa täysin ajatusta, jonka 
mukaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden potilaiden on saatava samanlaista laadukasta tietoa 
lääkkeistä, koska se on tärkeää potilaiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Näin ollen 
sekä asetusehdotus että direktiiviehdotus edistävät kyseistä tavoitetta. Tämän työasiakirjan 
tarkoituksena on tuoda esiin joitakin tärkeimpiä kysymyksiä valiokunnassa käytävän 
keskustelun tueksi. Esittelijä varaa kuitenkin oikeuden ottaa esille muita seikkoja tutkittuaan 
ehdotuksia tarkemmin. 

                                               
1 2008/0255 (COD) – KOM(2008)0662 lopullinen.
2 2008/0256 (COD) – KOM(2008)0663 lopullinen.
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Tiedottamisen ja mainonnan välinen rajanveto

Esittelijä katsoo, että tässä vaiheessa tärkein poliittinen tavoite on löytää oikea tasapaino 
välttämättömän ja oikeutetun potilaille kohdistettavan puolueettoman tiedottamisen ja 
mainonnan välille. Esittelijä on sitoutunut pitämään voimassa direktiivissä 2001/83/EY 
määritellyn reseptilääkkeiden suoran kuluttajamainonnan kiellon. Hän korostaa 
"potilasystävällisen" tiedottamisen merkitystä tiedon perille menemisessä, mutta kehottaa 
samalla varovaisuuteen direktiivin sanamuodon suhteen, jotta mainonta ja tiedottaminen 
erotettaisiin selvästi toisistaan. 

Tiedonlevittämiskanavat

Esittelijän mielestä on tärkeää, että on olemassa monia kanavia, joiden kautta voidaan levittää 
oikeaa tietoa reseptilääkkeistä. Näitä kanavia ovat esimerkiksi terveysalan ammattilaiset, 
internet-sivustot ja terveydenhoitoalan julkaisut. Lisäksi hän haluaa varmistaa, että 
vammaiset, jotka eivät välttämättä saa tietoa tavanomaisten kanavien kautta, saavat 
asianmukaista tietoa lääkkeistä.

Kyseisten kanavien suhteen esittelijä on erityisen huolissaan tiedon levittämisestä internetissä. 
Lääkkeitä koskevan tiedon levittäminen internet-sivustojen kautta on järkevää, koska 
teknologian yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut ja yhä useampi etsii terveysasioita 
koskevaa tietoa internetistä. Internetissä julkaistavien tietojen valvonta on kuitenkin toisinaan 
vaikeaa, ja tästä syystä esittelijä kehottaa laatimaan kyseisiä internet-sivustoja koskevat tiukat 
seurantasäännöt sen varmistamiseksi, että direktiivin 2001/83/EY uusia säännöksiä 
noudatetaan täysimääräisesti. 

Esittelijä tukee täysin komission ehdotuksia, joiden mukaan tuotetiedot on oltava saatavilla 
kaikilla virallisilla kielillä niissä jäsenvaltioissa, joissa kyseinen tuote on saanut myyntiluvan. 
Toimivaltaisten viranomaisten tulisi myös varmistaa, että kyseistä säännöstä noudatetaan.

Levitettävän tiedon laatu

Esittelijän mielestä levitettävän tiedon laadukkuuden varmistamiseksi ehdotetut kriteerit ovat 
tyydyttäviä.

Esittelijä ei ole erityisen huolestunut siitä, että levitettävä tieto voi olla peräisin 
lääketeollisuudelta. Tärkeintä on, että tiedon laatua koskevia kriteerejä noudatetaan 
täysimääräisesti. Eurooppalaisten potilaiden terveyden korkeatasoinen suoja voidaan turvata 
keskittymällä tiedon laatuun eikä niinkään sen lähteeseen, etenkin kun otetaan huomioon, että 
lääkkeitä tuottava lääketeollisuus pystyy antamaan asiasta ensikäden tietoa.


