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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) pyritään luodaan 
reseptilääkkeistä kuluttajille annettavia tietoja koskeva selkeä oikeudellinen kehys ja 
auttamaan potilaita tekemään parempia valintoja heidän päättäessään mahdollisista hoidoista. 
Mainontaa ja potilaille annettavia tietoja koskevien yhteisön sääntöjen tulkinnassa on edelleen 
eroja. Jos mainontaa koskevia rajoituksia ei muuteta, kaikilla eurooppalaisilla kuluttajilla ei 
ole yhtäläistä mahdollisuutta saada lääkkeitä koskevaa riippumatonta ja laadukasta tietoa. 

Potilaille suunnattujen tietojen tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Luotettavuus: potilaille suunnattujen tietojen on perustuttava uusimpaan tieteelliseen 
tietoon ja selkeisiin lähdeviitteisiin.

2. Riippumattomuus: on oltava selvää, kuka antaa tietoja ja kuka rahoittaa tiedottamisen, 
jotta kuluttajat voivat tunnistaa mahdolliset eturistiriidat.

3. Tietojen on oltava kuluttajaystävällisiä ja potilaslähtöisiä: tietojen on oltava helposti 
ymmärrettävissä ja saatavissa ja kuluttajien erilaiset tarpeet (ikä, kulttuurierot ja 
tietojen saatavuus kaikilla unionin virallisilla kielillä) olisi otettava huomioon.

Ehdotetulla säädöksellä otetaan käyttöön reseptilääkkeistä annettavan tiedon levittämistä 
yleisölle koskeva oikeudellinen kehys. Esille nousee kysymys siitä, mikä on lääketeollisuuden 
rooli tarjottaessa suoraa tietoa potilaille. Lääkeyrityksillä on hallussaan tekemistään kliinisistä 
tutkimuksista saatua arvokasta terveyttä koskevaa tietoa. Kliiniset tutkimukset voivat olla 
arvokas kuluttajille suunnattujen tietojen lähde. Ilmeisen eturistiriidan vuoksi lääkeyrityksiä ei 
voida kuitenkaan pitää riippumattomina terveyttä koskevien tietojen tarjoajina. Näin ollen 
niitä ei voida pitää yksinomaisena tietolähteenä.

Tiedon ja mainonnan ero ei ole selkeä. Kuluttajat tarvitsevat kattavia ja laadukkaita 
lääketietojen lähteitä (erityisesti internetissä) voidakseen arvioida eri hoitovaihtoehtoja ja 
voidakseen muodostaa tietoon perustuvan käsityksen.  

EudraPharm-tietokanta voisi olla hyödyllinen kanava potilaille suunnattujen tietojen 
antamisessa. Euroopan lääkeviraston (EMEA) resursseja voitaisiin tutkia tarkemmin.
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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 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. Tästä 
syystä riippumatonta, objektiivista ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen 
tarkoitettua tietoa tarjoavat varmennetut 
ja rekisteröidyt internet-sivustot ovat 
välttämättömiä.

Or. en

Perustelu

Varmennetut ja rekisteröidyt internet-sivustot ovat keskeinen kanava laadukkaan 
terveystiedon välittämisessä.
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Tarkistus 2

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
hyväksyttyjä 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. Tapauksissa, joissa säännöksiä 
ei ole noudatettu, on sovellettava 
menettelyjä, joiden avulla myyntiluvan 
haltijat voivat olla edustettuina ja tulla 
kuulluiksi tapauksensa käsittelyn aikana.
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 riittävä, tehokas ja riippumaton 
seuranta.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 3

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään direktiivin soveltamisalaa. Yritysten olisi jatkossakin 
voitava antaa tiettyjä tietoja. Esimerkiksi osakemarkkinasäännöissä edellytetään, että 
yritysten on annettava sijoittajille tietoja tärkeistä muutoksista ja että työntekijät on pidettävä 
ajan tasalla yrityksissä tapahtuvista muutoksista.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin.”

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin, 
edellyttäen, että ne eivät sisällä lääkkeen 
myynninedistämiseen tähtääviä tietoja.”

Or. en

Perustelu

Koska mainonta on sallittua kansanterveydellisistä syistä toteutettavissa kampanjoissa, on 
varmistettava, että niitä ei käytetä sellaisten lääkkeiden mainonnan peittämiseen, joita koskee 
88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto. 

Tarkistus 5

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 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarjottujen ja potilaille jaettavaksi tarkoitettujen 
painotuotteiden kohdalla on noudatettava samoja kriteerejä kuin muussa tiedon 
välittämisessä. Näin ollen olisi järkevää soveltaa tämän osaston säännöksiä tämäntyyppisen 
materiaalin kohdalla. Mainontaa sisältävä materiaali saattaa vaikuttaa myös 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. Ei ole olemassa objektiivista syytä siihen, miksi 
tämän osaston säännökset eivät koskisi yritysten terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
tarjoamaa materiaalia, joka on tarkoitettu jaettavaksi potilaille.
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Tarkistus 6

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) lääkkeisiin liittyviä muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtääviä 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 viiteasiakirjoja, jotka 
koskevat esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja ja 
lääkekorvauksia, jos tällaisilla tiedoilla ja 
viiteasiakirjoilla ei pyritä yksittäisen 
lääkkeen myynninedistämiseen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on johdonmukainen 86 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen kanssa ja sillä 
pyritään täsmentämään direktiivin soveltamisalaa. Myyntiluvan haltijoilla olisi oltava 
mahdollisuus antaa tiettyjä tietoja. Osakemarkkinasäännöissä edellytetään, että yritysten on 
annettava sijoittajille asianmukaisia tietoja tärkeistä muutoksista ja että työntekijät on 
pidettävä ajan tasalla yrityksissä tapahtuvista muutoksista. Täsmennys on tarpeen, jotta 
tällaista tietoa voidaan antaa asianmukaisella tavalla. 
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Tarkistus 7

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 tarkoitettu materiaali,

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 8

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään pakkausselosteen tekstin sanamuodon muuttamista 
koskevaa tavoitetta eli tekemään tekstistä potilaiden kannalta helpommin ymmärrettävä 
korostamatta kuitenkaan mitään tiettyjä seikkoja, joista voisi olla kaupallista hyötyä 
myyntiluvan haltijalle.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 
saatavuudesta ja hintoja sekä todellisia 
tietoja edellyttäen, että minkäänlaista 
vertailua ei tehdä aiemman tilanteen tai 
jonkin muun samantapaisen lääkkeen 
suhteen, ja lääkkeeseen liittyviä 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia, lääkekorvauksia tai 
varoituksia haittavaikutuksista

Or. en

Perustelu

Hintoja ja lääkekorvauksia koskevia tietoja on syytä täsmentää, jotta myyntiluvan haltijat 
eivät viittaisi aiempiin tilanteisiin tai muihin vastaaviin lääkkeisiin, jotka voisivat vaikuttaa 
potilaan valintaan. Tällä pyritään varmistamaan, että tiedot ovat objektiivisia, tosiasiallisia 
ja ettei niillä pyritä vaikuttamaan ostopäätökseen. Lisäksi olisi hyvä sisällyttää luetteloon 
lääkekorvaukset esimerkkinä tosiasiallisista tiedoista, joiden antaminen olisi sallittava.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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hoidettavan sairauden yhteydessä.

Or. en

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 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Potilaille jaettavaksi tarkoitetut painotuotteet eivät ole asianmukainen keino reseptilääkkeitä 
koskevan tiedon levittämiseen. Niiden kohdalla voisi olla kyse valmistajan aktiivisista 
tiedotustoimista (push information), kun taas direktiivin soveltamisala tulisi kuitenkin 
rajoittaa koskemaan tietoja, joita potilas hakee aktiivisesti. Tästä syystä mahdollisuus levittää 
tietoja painotuotteiden välityksellä on poistettava.
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Tarkistus 12

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

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, 
mukaan lukien julkaisevan jäsenvaltion 
määrittelemät terveydenhoitoalan julkaisut, 
lukuun ottamatta yleisölle tai sen jäsenille 
oma-aloitteisesti jaettua ei-toivottua 
aineistoa

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) lääkkeitä koskevat internet-sivustot ja 
muut sähköiset tietoarkistot, lukuun 
ottamatta kansalaisille 
joukkoviestintävälineiden välityksellä 
oma-aloitteisesti levitettävää tietoa, kuten 
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usealle vastaanottajalle lähetyt 
sähköpostiviestit ja tekstiviestit

Or. en

Perustelu

“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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(c) kirjalliset vastaukset yksittäisen 
henkilön esittämään tietopyyntöön.

(c) vastaukset yksittäisen henkilön 
esittämään tietopyyntöön;

Or. en

Perustelu

Potilaat haluavat usein heti selvennyksiä pakkausselosteen tietoihin ja toivovat saavansa 
lisätietoja. Jos sallitaan vain kirjalliset vastaukset, syntyy viiveitä, joiden takia potilaiden 
terveydentila saattaa joissakin tapauksissa heikentyä. Siksi olisi sallittava sekä suulliset että 
kirjalliset vastaukset lääketietopyyntöihin.



PE439.346v01-00 14/22 PA\806981FI.doc

FI

Tarkistus 15

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 
seuraavat edellytykset:

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

Or. en

Perustelu

Myyntiluvan haltijan ei pitäisi levittää tietoa, koska se voi merkitä aktiivista roolia (nk. push-
järjestelmä) tietojen välittämisessä yleisölle. Myyntiluvan haltija voi kuitenkin asettaa tietoja 
yleisön saataville, jolla on oltava proaktiivinen rooli tällaisen tiedon hakemisessa (nk. pull-
järjestelmä).

Tarkistus 16

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

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on tarkistettu, jotta se vastaisi paremmin yhtä ehdotuksen päätavoitteista, 
nimittäin pyrkimystä tarjota tietoa, jota potilaat haluavat ja joka vastaa paremmin heidän 
yksilöllisiä tarpeitaan.
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Tarkistus 17

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 kyse on nimeltä mainitun 
myyntiluvan haltijan antamista tai sen 
puolesta annetuista tiedoista

Or. en

Perustelu

Kolmas osapuoli voi vastata tiedon levittämisestä myyntiluvan haltijan puolesta.

Tämän lausuman lukijat eivät mahdollisesti tunne käsitettä "myyntiluvan haltija". Lausuma, 
joka sisältää myyntiluvan haltijan nimen, on tarkoituksenmukaisempi ja helpommin 
ymmärrettävä. 

Tarkistus 18

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 välisiä vertailuja, jotka 
koskevat lääkkeiden laatua, turvallisuutta 
ja tehoa edellyttäen, että näitä vertailuja 
levittävät myyntiluvan haltijat lukuun 
ottamatta seuraavia tapauksia:
– mainitut vertailut sisältyvät virallisesti 
hyväksyttyihin asiakirjoihin, kuten 
valmisteyhteenvetoon
– mainitut vertailut perustuvat asiasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten tai 
Euroopan lääkeviraston julkaisemiin 
vertaileviin tutkimuksiin

Or. en
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Perustelu

Joidenkin lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa esitetään vertailuja. 
Kyseisten vertailujen poissulkeminen tarkoittaisi sitä, että myyntiluvan haltijan antamat tiedot 
ovat epätäydellisiä. Tämä voisi 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 tärkeä 
kuluttajille tarkoitetun tiedon lähde.  

Tarkistus 19

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 lääkeyritys ei ole.

Or. en

Perustelu

On estettävä kaikin keinoin kolmantena osapuolena toimivien yritysten toteuttamat 
toimivaltaisen viranomaisen myyntiluvan saaneita lääkkeitä koskevien väärien tietojen 
levittämiskampanjat. Kielto on ulotettava koskemaan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 
suunnattua mainontaa ja tiedottamista. Geneeristen lääkkeiden valmistajien toteuttamat 
väärien tietojen levittämiskampanjat on tunnistettu yhdeksi viivytysstrategiaksi 
lääketeollisuutta koskevassa alustavassa raportissa.1

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio laatii 2. Kuultuaan jäsenvaltioita ja muita 

                                               
1 Alustava raportti löytyy seuraavasta osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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tämän osaston mukaisesti sallittuja tietoja 
koskevat ohjeet ja 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.

sidosryhmiä komissio laatii tämän osaston 
mukaisesti sallittuja tietoja koskevat ohjeet 
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. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 21

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 haltijat rekisteröivät niiden 
valvonnassa olevat internet-sivustot, jotka 
on erityisesti suunnattu yhden tai 
useamman jäsenvaltioiden kansalaisille ja 
jotka sisältävät tämän osaston 
reseptilääkkeitä koskevia tietoja, ennen 
niiden asettamista laajan yleisön saataville. 
Jos internet-sivusto ei käytä 
maantieteellistä aluetunnusta, myyntiluvan 
haltija valitsee rekisteröintijäsenvaltion.

Or. en

Perustelu

Tämä täsmennys on tarpeen, koska direktiivi kattaa ainoastaan internet-sivustot, jotka ovat 
myyntiluvan haltijan valvonnassa ja jotka on suunnattu EU:n kansalaisille. Se ei kata 
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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, muun muassa 
tuotekohtaisia myyntilukuja ja muita tuotteita koskevia liiketoimintaan liittyviä tietoja. 

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

Internet-sivuston rekisteröimisen jälkeen 
reseptilääkkeiden sisältöä koskevia 
muutoksia on valvottava 3 kohdan 
mukaisesti. Tällaiset muutokset eivät 
edellytä internet-sivuston uudelleen 
rekisteröimistä. 

Or. en

Perustelu

Jos internet-sivuston sisältöön tehdään muutoksia, niitä tulisi valvoa sen jäsenvaltion, jossa 
internet-sivusto on rekisteröity. Uudelleen rekisteröimistä ei pitäisi vaatia tarpeettoman 
byrokratian välttämiseksi. 

Tarkistus 23

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 

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 
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ilmoitettava myyntiluvan myöntäneen 
toimivaltaisen viranomaisen nimi ja 
internet-sivun osoite.

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 
internet-sivustot eivät saa sisältää internet-
televisiota.

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 
aineistoa. Kyseiset internet-sivustot eivät 
saa sisältää videoaineistoa. 

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 24

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 levitettyjen
reseptilääkkeitä koskevien tietojen
seurannasta.

Or. en

Perustelu

Tämä täsmennys on tärkeä, koska suuri osa internet-sivuston sisällöstä ei mahdollisesti liity 
reseptilääkkeitä koskeviin tietoihin.

Tarkistus 25

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, että
internet-sivuston 1–4 kohdan mukaisesti
rekisteröinyt myyntiluvan haltija
sisällyttää sivustoonsa lausuman, 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.

Or. en
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Perustelu

Yleisölle on tiedotettava sivuston laadusta, jolla se vierailee. Tästä syystä on parempi vaatia, 
eikä ainoastaan sallia, että on olemassa lausuma siitä, että sivusto on rekisteröity ja että sitä 
seurataan. Tämä on välttämätöntä, jotta yleisölle voidaan osoittaa, että se voi luottaa 
kyseiseen sivustoon.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rekisteröidyillä internet-sivustoilla on 
oltava kunkin sivun yläosassa yleisölle 
suunnattu varoitusviesti, jossa 
ilmoitetaan, että sivun sisältämät tiedot 
ovat nimeltä mainitun myyntiluvan 
haltijan laatimia. Myös linkki lääkkeitä 
koskevaan EudraPharm-tietokantaan on 
sisällytettävä tähän varoitusviestiin.

Or. en

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 suoraan ja vaivattomasti 
verrattavissa olevaa tietoa reseptilääkkeistä, joka on peräisin muusta kuin kaupallisesta 
tietolähteestä, mikä lisää avoimuutta.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 h 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 
noudattamisen laiminlyönnistä. 
Myyntiluvan haltijoilla on oltava oikeus 
valittaa tuomiosta oikeudelliselle elimelle 
tai jollekin muulle elimelle. Tietojen 
levittäminen on keskeytettävä 
valitusmenettelyn aikana siihen saakka, 
kunnes asiasta vastaava elin on tehnyt 
päinvastaisen päätöksen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta. Myyntiluvan 
haltijoille on annettava oikeus puolustautua, jos ne pitävät laiminlyöntiä koskevia syytteitä 
perusteettomina. Yleisön suojelemiseksi tiedolta, joka ei vastaa tämän osaston säännöksiä, on 
välttämätöntä keskeyttää tiedon levittäminen heti toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen jälkeen. Tiedon levittäminen voidaan aloittaa uudelleen ainoastaan sen elimen 
päätöksen nojalla, joka vastaa myyntiluvan haltijan esittämän valituksen käsittelystä.


