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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella 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 pyritään luomaan selkeät puitteet sille, miten kuluttajille tiedotetaan 
reseptilääkkeistä, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja.

Potilaille annettavien tietojen on täytettävä kolme olennaista edellytystä:

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. Tiedot on kohdennettava muille kuin asiantuntijoille. Tietojen on oltava helposti 
ymmärrettävissä ja arvioitavissa, kun otetaan huomioon kuluttajien erityistarpeet (ikä, 
kulttuurierot ja saatavuus kaikilla EU:n kielillä).

 Ehdotetulla asetuksella otetaan käyttöön oikeudellinen rakenne, jonka avulla 
lääketeollisuus voi antaa tietoa kuluttajien saataville. On selvitettävä, millainen rooli 
lääketeollisuudella on oltava reseptilääkkeitä koskevassa suorassa tiedottamisessa 
potilaille. Lääkeyhtiöillä on tieteellisten 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.

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

 Sääntelyvirastolla on oltava riittävästi aikaa arvioida lääkeyhtiöiden toimittamien 
tietojen laatu ja riippumattomuus.

 EudraPharm-tietokanta voi olla hyödyllinen väline kuluttajille tiedottamisessa.
Euroopan lääkeviraston resursseja on hyödynnettävä entistä paremmin.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio toimitti 20 päivänä 
joulukuuta 2007 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedonannon kertomuksesta 
potilaille tarjottavaa lääketietoa koskevista 
nykykäytännöistä. Kertomuksen 
päätelmänä on, että jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön toisistaan poikkeavia 
tiedottamissääntöjä ja -käytäntöjä, mikä on 
johtanut tilanteeseen, jossa potilailla ja 
laajalla yleisöllä ei ole yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia saada tietoa lääkkeistä. 
Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että mainontaan sovellettavien 
yhteisön sääntöjen tulkinnassa ja 
tiedottamista koskevissa kansallisissa 
säännöksissä on eroja.

(1) Komissio toimitti 20 päivänä 
joulukuuta 2007 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedonannon kertomuksesta 
potilaille tarjottavaa lääketietoa koskevista 
nykykäytännöistä. Kertomuksen 
päätelmänä on, että jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön toisistaan poikkeavia 
tiedottamissääntöjä ja -käytäntöjä, mikä on 
johtanut tilanteeseen, jossa potilailla ja 
laajalla yleisöllä ei ole yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia saada tietoa lääkkeistä.
Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että mainontaan sovellettavien 
yhteisön sääntöjen tulkinnassa ja 
tiedottamista koskevissa kansallisissa 
säännöksissä on eroja, joten on pikaisesti 
täsmennettävä mainonnan ja 
tiedottamisen välistä eroa.

Or. pt

Perustelu

Tiedottamisen ja mainonnan välistä eroa koskeva epäselvyys hankaloittaa tiedonsaantia 
EU:ssa, jolloin yleisö jää sellaisten enemmän tai vähemmän rajoittavien tulkintojen varaan, 
joita jäsenvaltiot ovat tehneet määritellessään, mitä pidetään mainontana ja mitä ei.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä. 
Vaatimus koskee tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 

(4) Direktiivissä 2001/83/EY säädetään, 
että toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on valvottava tietyn 
tyyppisiä tietoja ennen niiden levittämistä.
Vaatimus koskee tietoja kokeellisista
muista tieteellisistä tutkimuksista kuin 
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interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä. 

interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä. Olisi 
myös säädettävä, että Euroopan 
lääkevirasto, jäljempänä 'virasto', tarkastaa 
etukäteen tietyn tyyppiset tiedot, jotka 
koskevat asetuksen (EY) N:o 726/2004 
II osaston mukaisesti luvan saaneita 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, ja että se 
seuraa toimenpiteitä, joita valmistajan on 
toteutettava saatuaan haittavaikutuksia 
koskevan ilmoituksen, ja saattaa tämän 
seurauksena lähdekirjallisuuden 
välittömästi ajan tasalle.

Or. pt

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon, että asetuksen 24–26 artiklassa tarkoitettujen riskikatsausten 
laatimisen jälkeen on seurattava tiiviisti prosessin myöhempää kehitystä ja sisällytettävä 
niihin lääkkeiden käytöstä saatuja kokemuksia koskevien tieteellisten arviointien tulokset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jos todetaan, etteivät myyntiluvan 
haltijoiden suorittamat maksut kata 
lisäkustannuksia, joita virastolle aiheutuu 
tässä asetuksessa tarkoitetuista tietyn 
tyyppisten tietojen ennakkotarkastuksista, 
unionin rahoitusosuutta viraston 
talousarvioon olisi tarkistettava.
Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että unionin rahoitusosuutta mukautetaan 
vastaavasti.

Or. pt

Perustelu

Määrärahojen puute ei saa estää viraston harjoittamaa tehokasta valvontaa.
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Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2001/83/EY 100 g artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viraston on tarkastettava 
kyseisen direktiivin 100 b artiklan 
d alakohdassa tarkoitetut lääkkeisiin 
liittyvät tiedot ennen niiden levittämistä.

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2001/83/EY 100 g artiklan 1 kohdassa 
säädetään, viraston on tarkastettava 
kyseisen direktiivin 100 b artiklan 
d alakohdassa tarkoitetut lääkkeisiin 
liittyvät tiedot ennen niiden levittämistä, 
paitsi jos kyseiset tiedot ovat internet-
sivustolla, jolla julkaistun sisällön 
valvonta kuuluu jäsenvaltion vastuulle 
direktiivin 2001/83/EY 100 h artiklan 
mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Tämä on johdonmukaista direktiivin 2001/83/EY 100 h artiklan kanssa.

Tarkistus 5

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 120 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta, ja sen on perusteltava 
päätöksensä asianmukaisesti. Jos virasto 
ei anna kieltävää lausuntoa 60 päivän 
kuluessa, tietoja pidetään hyväksyttyinä ja 
ne voidaan julkaista.
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Or. pt

Perustelu

Euroopan lääkeviraston perustelujen avulla voidaan parantaa tietojen esittämisen avoimuutta 
ja tehokkuutta. Pidentämällä tietojen levittämisen hyväksymistä koskevaa määräaikaa 
60 päivästä 120 päivään pyritään parantamaan viraston mahdollisuuksia ilmaista kantansa 
yksiselitteisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
20 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos virasto antaa kieltävän lausunnon 
toimitetuista tiedoista eikä hakija pidä sitä 
perusteltuna, viraston on annettava 
hakijalle tämän pyynnöstä mahdollisuus 
perustella väitteensä kirjallisesti tai 
suullisessa kuulemistilaisuudessa 
30 arkipäivän kuluessa siitä, kun virasto 
on vastaanottanut pyynnön. Viraston on 
perusteltava vastauksensa 30 arkipäivän 
kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 
hakijan perustellut väitteet.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan kummankin osapuolen kuuleminen, jotta voidaan 
parantaa prosessin avoimuutta.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
57 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 57 artiklan 1 kohdan 
l alakohta seuraavasti:
"l) luoda EU:n kaikilla virallisilla kielillä
väestön käytettävissä oleva 
lääketietokanta ja varmistaa sen 
ajantasaistaminen ja ylläpito 
lääkeyhtiöiden kaupallisista eduista
riippumattomalla tavalla; tietokannan 
tarkoituksena on helpottaa 
pakkausselosteisiin jo hyväksyttyjen 
tietojen etsintää; tietokannan on 
sisällettävä osio lasten hoitoon 
hyväksytyistä lääkkeistä; väestölle
tarkoitetut tiedot on muotoiltava 
asianmukaisella ja ymmärrettävällä 
tavalla ja kohdennettava muille kuin 
asiantuntijoille;"

Or. pt

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää vahvistaa viraston roolia reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa, jotta kaikki kansalaiset saavat laadukkaita tietoja yhdenvertaisin 
edellytyksin. Yleisön käytettävissä olevan tietokannan ylläpidossa on noudatettava siihen 
sisältyviä tietoja koskevia vapauttamisperusteita.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 726/2004
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 57 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
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"2. Edellä 1 kohdan l alakohdassa 
tarkoitetussa tietokannassa tulee olla 
ainakin valmisteyhteenveto, potilaalle tai 
käyttäjälle tarkoitettu pakkausseloste ja 
myyntipäällysmerkintöihin sisältyvät 
tiedot. Tietokantaa kehitetään 
vaiheittain siten, että etusijalla ovat 
tämän asetuksen nojalla myyntiluvan 
saaneet lääkkeet sekä direktiivin 
2001/83/EY III osaston 4 luvun ja 
direktiivin 2001/82/EY III osaston 
4 luvun nojalla myyntiluvan saaneet 
lääkkeet. Tietokantaan lisätään [...] 
tiedot kaikista yhteisössä markkinoille 
saatetuista lääkkeistä. Tietokantaan 
sisällytetään tarvittaessa myös 
viittaukset parhaillaan suoritettavia tai 
jo loppuun saatettuja kliinisiä 
tutkimuksia koskeviin tietoihin, jotka 
sisältyvät direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitettuun kliinisiä 
tutkimuksia koskevaan tietokantaan.
Komissio antaa jäsenvaltioita kuultuaan 
ohjeita kentistä, jotka voitaisiin 
sisällyttää tietokantaan ja jotka voivat 
olla julkisesti saatavilla.
Tietokantaa on aktiivisesti edistettävä 
Euroopan kansalaisten keskuudessa.
Kansallisten viranomaisten hyväksymät 
myyntiluvan haltijoiden toimittamat tiedot 
on toimitettava virastolle ja sisällytettävä 
sen julkisesti saatavilla olevaan 
tietokantaan."

Or. pt

Perustelu

Tietokanta on tunnettava yleisön keskuudessa ensisijaisena lähteenä, josta saa puolueetonta 
tietoa. Tämä edellyttää, että jäsenvaltiot, komissio ja virasto itse pyrkivät aktiivisesti 
varmistamaan sen tehokkaan käytön.


