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LÜHISELGITUS

Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade 
kohta) seoses retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta 
üldsusele antava teabega (KOM(2008)0663 lõplik), eesmärk on sätestada selge õigusraamistik 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta tarbijale teabe andmiseks, et suurendada patsiendi 
valikuid võimaliku ravi üle otsustamisel. Siiani eksisteerivad patsiendile suunatud reklaami ja 
teavet käsitlevate ühenduse eeskirjade tõlgendamisel lahknevused. Kuigi reklaamipiiranguid 
ei muudeta, puudub tarbijatel üle kogu Euroopa võrdne juurdepääs sõltumatule ja 
kvaliteetsele teabele ravimite kohta. 

Patsienditeave peaks vastama järgmistele põhiomadustele:

1. usaldusväärsus: patsienditeave peaks põhinema viimastel teaduslikult põhjendatud 
teadmistel ning selgelt viitama allikatele;

2. sõltumatus: peab olema selge, kes esitab ja kes rahastab teavet, et tarbijatel oleks 
võimalik tuvastada võimalikke huvide konflikte;

3. teave peaks olema tarbijasõbralik ja patsiendile suunatud: teave peaks olema 
arusaadav ja kergesti leitav, arvestades tarbijate erivajadusi (vanus, kultuurilised 
erinevused ning kättesaadavus kõigis Euroopa keeltes).

Ettepandud õigusaktiga kehtestatakse õigusraamistik retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta üldsusele antava teabe jagamisele. Tekib küsimus ravimitööstuse rollist patsientidele 
vahetu teabe andmisel. Ravimiettevõtete käsutuses on kliinilistest uuringutest saadud 
väärtuslik tervisealane teave. Nad võivad olla väärtuslik tarbijateabe allikas. Loomupärase 
huvide konflikti tõttu ei saa ravimiettevõtteid siiski vaadelda sõltumatute tervisealase teabe 
andjatena. Seetõttu ei tohiks neid pidada ainsaks teabeallikaks.

Teabe ja reklaami vaheline erinevus ei ole selge. Tarbijad vajavad terviklikke, kvaliteetseid 
tervisealase teabe allikaid (eriti Internetist), et hinnata oma valikuvõimalusi ja kujundada 
teadlik arvamus. 

Patsientidele teabe andmisel võib olla kasu EudraPharmi andmebaasist. Edasi tuleks uurida 
Euroopa Ravimiameti (European Medicines Agency, EMEA) vahendeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina
mõeldud teave ravimite kohta.

7) Eeltoodut silmas pidades ning võttes 
arvesse tehnoloogia arengut, kaasaegseid 
sidevahendeid ja asjaolu, et kõikjal 
Euroopa Liidus on patsiendid 
tervishoiuvaldkonnas üha aktiivsemad, on 
vaja muuta kehtivaid õigusakte, et 
vähendada erinevusi teabele juurdepääsul 
ja tagada kõrge kvaliteediga, objektiivne, 
usaldusväärne ja mitte reklaamina
mõeldud teave ravimite kohta. Seetõttu on 
sõltumatu, objektiivse ja mitte reklaamina 
mõeldud teabe saamiseks vaja 
sertifitseeritud ja registreeritud veebilehti.

Or. en

Selgitus

Sertifitseeritud ja registreeritud veebilehed on põhikanal, mille kaudu jagatakse kvaliteetset 
tervisealast teavet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta avaldatava teabe järelevalve 
peab tagama, et müügiloa omanikud 
avaldavad ainult direktiiviga 2001/83/EÜ
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Järelevalve peaks 
toetuma teabe kontrollimisele enne selle 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui pädev 
ametiasutus on teabe sisu juba heaks 

14) Ainult retsepti alusel väljastatavate 
lubatud ravimite kohta vastavalt 
käesolevale direktiivile avaldatava teabe 
järelevalve peab tagama, et müügiloa 
omanikud avaldavad ainult direktiiviga 
kooskõlas olevat teavet. Liikmesriigid 
peavad võtma vastu eeskirjad, millega 
luuakse tõhus järelevalvesüsteem ja 
tagatakse sätete mittetäitmisel eeskirjade 
tõhus jõustamine. Mittetäitmise korral 
tuleb kehtestada kord, mille kohaselt 
müügiloa omanik on tema juhtumi 
läbivaatamise ajal esindatud ja 
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kiitnud või kui on välja töötatud 
asjakohane mehhanism, millega tagatakse 
piisav ja tõhus kontroll samaväärsel 
tasemel. 

kuulatakse ära. Järelevalve peaks toetuma 
teabe kontrollimisele enne selle avaldamist, 
välja arvatud juhul, kui pädev ametiasutus 
on teabe sisu juba heaks kiitnud või kui on 
välja töötatud asjakohane mehhanism, 
millega tagatakse piisav, tõhus ja 
sõltumatu kontroll.

Or. en

Justification

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation. 

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.
Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 86 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, 
mis on seotud näiteks pakendi muutuste, 
ravimi üldiste ettevaatusabinõude hulka 
kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide ja hinnakirjadega, 
tingimusel et need ei sisalda andmeid 
ravimite kohta;

- faktilised andmed (sealhulgas sellised 
andmed või avaldused nagu 
meediaorganisatsioonidele kas vastusena 
vahetule päringule või seoses kõnealuse 
teabe konverentsidel jagamisega esitatud 
andmed või avaldused või kirjalikud 
avaldused ja andmed või aruanded 
osanikele ja/või reguleerivatele asutustele) 
ja võrdlusmaterjalid ravimi kohta, mis on 
seotud näiteks pakendi muutuste, ravimi 
üldiste ettevaatusabinõude hulka kuuluvate 
kõrvaltoime hoiatuste, kaubakataloogide, 
hinnakirjade ja hüvitamisega, tingimusel 
et need ei sisalda ravimite reklaami;

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada direktiivi reguleerimisala. Ettevõtetel võiks lubada 
jätkata teatava teabe andmist. Näiteks börsireeglitega nõutakse, et ettevõtted teavitaksid 
investoreid täielikult olulistest arengutest ning töötajaid tuleb teavitada äritegevuse 
arengutest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 88 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
vaktsineerimiskampaaniate ning muude 
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate kampaaniate suhtes, mida 
viib läbi ravimitööstus ja mille on heaks 
kiitnud liikmesriikide pädevad asutused.”

4. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata 
vaktsineerimiskampaaniate ning muude 
rahva tervise kaitsmise huvides 
läbiviidavate kampaaniate suhtes, mida 
viib läbi ravimitööstus, tingimusel et need 
ei sisalda ravimite reklaami ja et need on 
heaks kiitnud liikmesriikide pädevad 
asutused.”

Or. en

Selgitus

Kuna rahvatervise huvides on erinevates kampaaniates reklaam lubatud, siis on vaja tagada, 
et kampaaniaid ei kasutataks selliste ravimite reklaami varjamiseks, mille reklaamimine on 
vastavalt artikli 88 lõikele 1 keelatud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügiloa omaniku poolt 
tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal, mis on ette nähtud 

välja jäetud
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patsientidele jagamiseks.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatele patsientidele jagamiseks edastatud trükimaterjal peaks vastama 
samadele kriteeriumidele, mis kehtivad teiste teabe jagamise meetodite suhtes. Seetõttu oleks 
mõistlik lisada käesolevasse jaotisse ka seesugune materjal. Ka tervishoiutöötajaid võib 
reklaami sisaldav materjal mõjutada. Puuduvad objektiivsed põhjused, miks ettevõtete poolt 
tervishoiutöötajatele patsientidele jagamiseks edastatud materjalile ei peaks laienema 
käesoleva jaotise sätted.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) faktilised andmed (sealhulgas sellised 
andmed või avaldused nagu 
meediaorganisatsioonidele kas vastusena 
vahetule päringule või seoses kõnealuse 
teabe konverentsidel jagamisega esitatud 
andmed või avaldused või kirjalikud 
avaldused ja andmed või aruanded 
osanikele ja/või reguleerivatele asutustele) 
ja võrdlusmaterjalid ravimi kohta, mis on 
seotud näiteks pakendi muutuste, ravimi 
üldiste ettevaatusabinõude hulka 
kuuluvate kõrvaltoime hoiatuste, 
kaubakataloogide, hinnakirjade ja 
hüvitamisega, tingimusel et ei soovita 
reklaamida üksikut ravimit;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas artikli 86 lõike 2 muudatusettepanekuga ning selle 
eesmärk on selgitada direktiivi reguleerimisala. Müügiloa omanikel võiks lubada teatavat 
teavet esitada. Börsireeglitega nõutakse, et ettevõtjad teavitaksid investoreid täielikult 
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olulistest arengutest ning töötajaid tuleb teavitada äritegevuse arengutest. Kõnealuse teabe 
sobivaks jagamiseks on vaja seda direktiivis täpsustada. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100a – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) tervishoiutöötajatele edastatud 
teabematerjal, mis on ette nähtud neile 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et tervishoiutöötajatele nendele endile kasutamiseks jagatud teave jääks 
käesolevast direktiivist välja.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadav versioon; 

b) teave, mis ei lähe kaugemale ravimi 
omaduste kokkuvõttes, markeeringus ja 
pakendi infolehel esitatud teabest ning 
pädeva asutuse koostatud hindamisaruande 
üldsusele kättesaadav, kasutajasõbralikum
versioon;

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanekuga soovitakse selgitada infolehe eesmärki, sõnastades selle ümber, nii et 
infolehed oleksid patsientidele paremini kättesaadavad ja et vältida mõningate üksikasjade 
rõhutamist, mis annaks eelise müügiloa omanikule.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
faktilised andmed ja võrdlusmaterjalid, mis 
on seotud näiteks pakendi muutuste või 
kõrvaltoime hoiatustega;

c) teave ravimi keskkonnamõjude kohta, 
kättesaadavus ja hinnad ning faktilised 
andmed, tingimusel et ei esitata võrdlust 
eelneva olukorraga ega teise sama tüüpi 
ravimiga, ja ravimi võrdlusmaterjalid, mis 
on seotud näiteks pakendi muutuste, 
hüvitamise või kõrvaltoime hoiatustega;

Or. en

Selgitus

Hindu ja hüvitamist käsitlevat teavet tuleks selgitada, et müügiloa omanikud ei kasutaks 
võrdlusi eelnevate olukordadega ja muude sarnaste toodetega, mis võiks mõjutada patsienti 
valiku tegemisel. Muudatusettepanekuga tagatakse, et teave oleks objektiivne, faktidel 
põhinev ja ei ärgitaks ostma. Kasu oleks ka loetelusse hüvitamisõiguste lisamisest näitena 
faktidel põhinevast teabest, mis peaks käesoleva punkti alusel lubatud olema. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100b – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ravimiga seotud teave ravisse mitte 
sekkuvate teadusuuringute või kaasnevate 
ennetus- ja ravimeetmete kohta või 
ennetatavast või ravitavast haigusjuhust 

välja jäetud
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lähtuv ravimiinfo.

Or. en

Selgitus

Tehtud muudatusettepanek käsitleb teavet, mida pädevad asutused ravimi registreerimisel 
heaks ei kiitnud ja mis tegelikult kujutab endast varjatud nn pealesunnitud teavet. Uuringuid 
puudutav asjakohane teave sisaldub pakendi infolehes ja ravimi omaduste kokkuvõttes 
(Summary of Product Characteristics, SmPC), mis moodustab osa heakskiitmiseks esitatavast 
registreerimistoimikust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni või raadio vahendusel. Teavet 
on lubatud esitada ainult järgmiste kanalite 
kaudu:

Müügiloa omanikul ei ole lubatud edastada 
üldsusele või üksikisikutele teavet retsepti 
alusel väljastatavate lubatud ravimite kohta 
televisiooni, raadio või trükimeedia
vahendusel. Teavet on lubatud esitada 
ainult järgmiste kanalite kaudu:

Or. en

Selgitus

Patsientidele jagamiseks esitatud trükimaterjal ei ole sobiv meetod teabe levitamiseks retsepti 
alusel väljastatavate ravimite kohta. Selle puhul oleks tegemist nn pealesunnitud teabega, 
kuid direktiivi reguleerimisala peaks piirduma teabega, mida patsiendid aktiivselt leida 
soovivad. Seega tuleks trükimeedia kaudu teabe jagamise võimalus välja jätta.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
tervisealane trükis, välja arvatud üldsusele 
ja üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

a) liikmesriigi poolt kindlaks määratud 
brošüürid, voldikud ja muud trükitud
teabelehed, sealhulgas tervisealased 
trükised, välja arvatud üldsusele ja 
üksikisikutele jagamiseks suunatud 
omaalgatuslik teabematerjal;

Or. en

Justification

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices in Member States. However, print material (e.g. brochures, leaflets etc.) is and remains 
an important format to respond to patients’ and citizens’ increasing demand to better access 
information on prescription medicines (e.g. population groups without internet access) provided that it 
is solicited by the general public. It is therefore important to clarify that such material could be 
provided, as well as other material defined by individual Member States, to the exclusion of pushed 
information on prescription medicines through classical mass media channels. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ravimite veebilehed, välja arvatud 
üldsusele ja üksikisikutele jagamiseks 
suunatud omaalgatuslik teabematerjal;

b) veebilehed ja muud elektroonilised 
andmepangad, mis sisaldavad teavet 
ravimite kohta, välja arvatud 
omaalgatuslik teabe jagamine kodanikele 
massikommunikatsioonivahendite, nagu 
e-posti ja mitmele aadressile telefoni teel 
saadetavate tekstisõnumite kaudu;

Or. en



PE439.346v01-00 12/21 PA\806981ET.doc

ET

Justification

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that 
are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are 
not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100c – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kirjalikud vastused üksikisikute esitatud
teabepäringutele.

c) vastused üksikisikute esitatud 
teabepäringutele.

Or. en

Selgitus

Sageli on patsientidel vaja saada kiiresti ja vahetult selgitusi pakendi infolehes sisalduva 
teabe kohta või nad soovivad saada lisateavet. Ainult kirjaliku vastuse lubamine tooks 
patsiendi jaoks kaasa viivitusi, mis mõnel juhul võib halvasti mõjuda tema tervisele. Seetõttu 
peaks olema lubatud üksikutele meditsiiniteabe päringutele vastata nii suuliselt kui ka 
kirjalikult.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügiloa omaniku poolt retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta 

1. Müügiloa omaniku poolt retsepti alusel 
kättesaadavaks tehtud lubatud ravimite 
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üldsusele või üksikisikutele antava teabe 
sisu ja vorm peavad vastama järgmistele 
tingimustele:

kohta üldsusele või üksikisikutele antava 
teabe sisu ja vorm peavad vastama 
järgmistele tingimustele:

Or. en

Selgitus

Müügiloa omanik ei tohiks teavet jagada, kuna see võib jätta mulje temast kui aktiivsest 
üldsusele teabe pakkujast (pealesunnitud teave). Müügiloa omanik võib siiski teha teabe 
üldsusele kättesaadavaks: üldsus peab sellist teavet ise olema ennetavalt taotlenud (taotletud 
teave).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastama patsientide üldistele 
vajadustele ja ootustele;

b) olema patsientidele suunatud, et 
paremini vastata nende vajadustele;

Or. en

Selgitus

Ümber sõnastatud, et paremini edasi anda ettepaneku ühte peaeesmärki: nimelt jagada 
teavet, mida patsiendid saada tahavad ja mis vastab paremini nende konkreetsetele 
vajadustele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selgitust, et teabe esitaja on ravimi c) selgitust, et teave on esitatud märgitud 
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müügiloa omanik; müügiloa omaniku poolt või nimel;

Or. en

Selgitus

Müügiloa omaniku nimel võib teavet levitada kolmas isik.

Selgituse lugejad ei pruugi teada mõiste „müügiloa omanik“ tähendust. Selgitus, mis sisaldab 
müügiloa omaniku nime, on tähendusrikkam ja arusaadavam.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ravimite võrdlust; a) ravimite võrdlust nende kvaliteedi, 
ohutuse ja tõhususe osas, kui teabe esitaja 
on müügiloa omanik, välja arvatud:
- kui võrdlus sisaldub ametlikult 
kinnitatud dokumendis, nt ravimi 
omaduste kokkuvõttes;
- kui võrdluse aluseks on võrreldavad 
teadusuuringud, mille on avaldanud 
asjaomased liikmesriigi asutused või 
Euroopa Ravimiamet;

Or. en

Selgitus

Ravimi omaduste kokkuvõttes (SmPC) ja pakendi infolehtedes võidakse esitada võrdlusi. Et 
esitatud võrdlused välistada, tuleks tegelikkuses nõuda, et müügiloa omanikud esitaksid 
mittetäieliku teabe. Samuti võib see negatiivselt mõjutada heakskiitmise protsessi. Riikide 
sõltumatute asutuste ja EMEA läbi viidud erinevate ravimite kvaliteeti, ohutust ja tõhusust 
võrdlevaid teaduslikult põhjendatud uuringuid ei tohiks keelata, kuna need võivad olla 
väärtusliku tarbijateabe allikas. 
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100d – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teavet muude ravimite kohta, mille 
müügiloa omanik ravimifirma ei ole.

Or. en

Selgitus

Kõigi vahenditega tuleb keelata kolmandate osapoolte väärinfot jagavad kampaaniad 
ravimite kohta, millele pädevad asutused on andnud müügiloa. Keeld peaks laienema 
tervishoiutöötajatele suunatud reklaamile ja teabele. Väärinfot jagavad kampaaniad, mida 
originaalravimi tootjad viivad läbi geneeriliste ravimite kohta ja mis on näiteks suunatud 
üldsusele, on üks farmaatsiasektori uuringu esialgses raportis kindlaks tehtud 
viivitamisstrateegiatest.1

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100g – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast liikmesriikidega konsulteerimist 
koostab komisjon käesoleva jaotise kohast 
teavet käsitlevad suunised, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
toimimisjuhendit teabe avaldamiseks 
üldsusele ja üksikisikutele retsepti alusel 
väljastatavate lubatud ravimite kohta. 
Komisjon peab kõnealused suunised 
koostama käesoleva direktiivi jõustumisel 
ja ajakohastama neid korrapäraselt, võttes 
arvesse omandatud kogemusi.

2. Pärast liikmesriikide ja teiste 
sidusrühmadega konsulteerimist koostab 
komisjon käesoleva jaotise kohast teavet 
käsitlevad suunised, mis sisaldavad 
müügiloa omanikele suunatud 
kohustuslikku toimimisjuhendit teabe 
avaldamiseks üldsusele ja üksikisikutele 
retsepti alusel väljastatavate lubatud 
ravimite kohta. Komisjon peab kõnealused 
suunised koostama käesoleva direktiivi 
jõustumisel ja ajakohastama neid 
korrapäraselt, võttes arvesse omandatud 

                                               
1 Esialgne raport on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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kogemusi. 

Or. en

Selgitus

Juhendi ja suuniste väljatöötamisel tuleks konsulteerida teiste sidusrühmadega, nagu 
patsiendid, tervishoiutöötajad ja tööstus. Tagamaks, et müügiloa omanikud järgivad 
komisjoni poolt toimimisjuhendis kehtestatud reegleid, oleks vaja täpsustada, et kõnealused 
reeglid on kohustuslikud, mitte vabatahtlikud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik, kes kasutab geograafilist 
tippdomeeni, registreerib ravimiinfot 
sisaldavad veebilehed asjaomase riigi 
pädevas ametiasutuses enne teabe 
avaldamist üldsusele. Kui veebilehe puhul 
ei kasutata geograafilist tippdomeeni, võib 
müügiloa omanik valida ise liikmesriigi, 
kus ta veebilehe registreerib.

1. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik registreerib enda kontrollitavad
veebilehed, mis on suunatud konkreetselt 
ühe või mitme liikmesriigi kodanikele ja 
sisaldavad teavet käesolevas jaotises 
käsitletud retsepti alusel väljastatavate 
ravimite kohta, enne teabe avaldamist 
üldsusele. Kui veebilehe puhul ei kasutata 
geograafilist tippdomeeni, võib müügiloa 
omanik valida ise liikmesriigi, kus ta 
veebilehe registreerib.

Or. en

Selgitus

Tegu on vajaliku selgitusega, kuna käesolev direktiiv käsitleb ainult müügiloa omaniku 
kontrolli all olevaid veebilehti, mis on suunatud ELi kodanikele. Direktiivis ei käsitleta 
veebilehti, mis on suunatud EList väljapoole, ega lehti, mis on suunatud ülemaailmsele 
lugejaskonnale, sõltumata sellest, kas teave koostati või server asub ELis. Samuti ei käsitle 
direktiiv ärisaite, mis esitavad äriteavet, sealhulgas andmeid toodete müügi kohta ja muud 
toodetega seotud äriteavet.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast veebilehe registreerimist 
teostatakse ravimitega seotud sisu 
muudatuste järelevalvet kooskõlas lõikega 
3. Muudatuste tegemisel ei ole vaja 
veebilehte uuesti registreerida. 

Or. en

Selgitus

Veebilehe sisu muutmise üle peaks teostama järelevalvet liikmesriik, kus veebileht on 
registreeritud. Ebavajaliku bürokraatia vältimiseks ei tohiks nõuda uuesti registreerimist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teiste 
müügiloaomanike veebilehtedele välja 
arvatud juhul, kui need on käesoleva lõike 
kohaselt registreeritud. Kõnealustel 
veebilehtedel peab olema märgitud 
müügiloa väljastanud pädeva ametiasutuse 
nimi ja veebilehe aadress.

2. Lõike 1 kohaselt registreeritud 
veebilehed ei tohi sisaldada viitasid teiste 
müügiloaomanike veebilehtedele, mis 
sisaldavad käesolevas jaotises käsitletavat
teavet, välja arvatud juhul, kui need on 
käesoleva lõike kohaselt registreeritud. 
Kõnealustel veebilehtedel peab olema 
märgitud müügiloa väljastanud pädeva 
ametiasutuse nimi ja veebilehe aadress.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda tuvastada veebilehte 
külastavaid üksikisikuid ega edastada 
üldsusele ja üksikisikutele aktiivselt 
soovimatut teavet. Veebilehed ei ole seotud
internetitelevisiooniga.

Lõike 1 kohaselt registreeritud veebilehed 
ei võimalda automaatselt tuvastada 
veebilehte külastavaid üksikisikuid ega 
edastada üldsusele ja üksikisikutele 
aktiivselt soovimatut teavet. Veebilehed ei 
ole seotud videoringhäälingu 
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materjalidega. 

Or. en

Justification

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively. Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website. Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealuste 
veebilehtede sisu järelevalve korraldamise 
eest.

3. Liikmesriigid, kus veebilehed on 
registreeritud, vastutavad kõnealustel 
veebilehtedel kättesaadavaks tehtud
retsepti alusel väljastatavate ravimitega 
seotud sisu järelevalve korraldamise eest.

Or. en

Selgitus

Peab olema täpne, kuna suur osa veebilehe sisust ei pruugi olla seotud retsepti alusel 
väljastatavate ravimitega.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid lubavad müügiloa 
omanikul, kes on oma veebilehe lõigete 1–
4 kohaselt registreerinud, lisada
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile. 
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

5. Liikmesriigid nõuavad müügiloa 
omanikult, kes on oma veebilehe lõigete 
1–4 kohaselt registreerinud, et ta lisaks
veebilehele märkuse veebilehe 
registreerimise ja järelevalve korraldamise 
kohta vastavalt käesolevale direktiivile. 
Märkuses peab olema nimetatud riigi 
pädev ametiasutus, kes vastutab veebilehe 
järelevalve eest. Lisaks peab seal olema 
täpsustatud asjaolu, et veebilehe 
järelevalve ei tähenda ilmtingimata, et 
veebilehel avaldatud kogu teave on 
eelnevalt kontrollitud.

Or. en

Selgitus

Üldsust tuleb teavitada külastatava veebilehe kvaliteedist. Seetõttu on parem, kui 
registreerimis- ja järelevalvekorda käsitleva avalduse esitamine on kohustuslik, mitte lihtsalt 
lubatud. Seda on vaja näitamaks üldsusele, et veebileht on usaldusväärne.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100h – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Registreeritud veebilehtedel peab iga 
lehe ülemises osas esitama 
hoiatussõnumi, millega hoiatatakse 
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üldsust, et veebilehel esitatud teabe on 
koostanud märgitud müügiloa omanik. 
Hoiatussõnumile tuleb samuti lisada link 
EudraPharmi ravimite andmebaasile.

Or. en

Selgitus

Retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta teavet sisaldavate veebisaitide kasutajaid tuleb 
selgelt teavitada, et teabe on koostanud müügiloa omanik. 
Link Eudrapharmi andmebaasile tagab, et kasutajatel on vahetu ja lihtne juurdepääs 
võrreldavale teabele retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta, mille on koostanud 
mittekommertslik allikas, tagades suurema läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 100i – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et müügiloa 
omanik on esindatud ja kuulatakse ära  
juhtumite arutamise korral, kui neid 
süüdistatakse käesoleva jaotise sätete
mittetäitmises. Müügiloa omanikul on 
õigus otsus edasi kaevata kohtu- või 
muule organile. Teabe esitamine 
katkestatakse apellatsioonimenetluse 
ajaks, kuni vastutav organ võtab vastu 
vastupidise otsuse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada protsessi suurem tõhusus ja läbipaistvus. Müügiloa 
omanikele tuleks anda õigus ennast kaitsta, kui nende arvates on süüdistus mittetäitmises 
alusetu. Üldsuse kaitsmiseks teabe eest, mis ei pruugi vastata käesoleva jaotise sätetele, on 
vaja, et sellise teabe levitamine peatatakse kohe, kui pädev asutus selle kohta otsuse teeb. 
Teavet võib uuesti levitama hakata, kui müügiloa omaniku edasikaebuse analüüsi eest 
vastutav organ nii otsustab.
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