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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotukset, jotka koskevat direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamista, ovat yhdenmukaisia niiden yleisten tavoitteiden kanssa, joilla pyritään 
varmistamaan EU:n kansalaisten terveyden suojelu ja ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Tämän periaatteen mukaisesti ehdotuksilla pyritään 
erityisesti luomaan selkeät puitteet reseptilääkkeitä koskevalle tiedottamiselle ja siten 
järkiperäistämään kyseisten lääkkeiden käyttöä. Ehdotuksella varmistetaan suoraan 
kuluttajille suunnatun reseptilääkemainonnan kielto.

Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa

• varmistamalla tarjotun tiedon korkea laatu siten, että selkeästi määriteltyjä 
vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti koko yhteisössä

• sallimalla tiedottaminen sellaisten kanavien välityksellä, jotka vastaavat erilaisten 
potilasryhmien tarpeita ja tiedonsaantimahdollisuuksia

• sallimalla se, että myyntiluvan haltijat tarjoavat ymmärrettävää, objektiivista ja 
muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa lääkkeidensä eduista ja riskeistä

• takaamalla, että käytössä on seuranta- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että tiedontarjoajat noudattavat laatuvaatimuksia, ja välttämällä 
turhaa byrokratiaa.

Tavoitteet: 

Komissio on tämän direktiiviehdotuksen antamisella tunnustanut, että potilaat ovat entistä 
kiinnostuneempia terveydestään ja haluavat olla enemmän osallisina. Optimaalinen hoito on 
siis mahdollista vain silloin, kun potilaat tuntevat lääkkeensä, tekevät perusteltuja valintoja ja 
lääkkeiden käyttö järkiperäistyy. Lausunnon valmistelija on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että yhteisön toiminta lääketietojen alalla voi vaikuttaa myönteisesti kansanterveyteen. 
Valmistelija haluaa vielä korostaa, että reseptilääkkeitä koskeva tiedotus, jossa otetaan 
huomioon potilaiden tarpeet ja odotukset, voi edesauttaa sairauksien ehkäisyssä.

On kuitenkin tosiasia, että nykyinen tiedotus reseptilääkkeistä ei ole riittävää eikä 
ajanmukaista. Tiedonsaanti riippuu siitä, miten hyvin kansalaiset osaavat käyttää internetiä ja 
mitä kieliä he puhuvat. 

Lisäksi tiedotuksen sisältöä koskevien yhtenäisten ehtojen puuttumisen takia tiedottamista 
säännellään ja käsitellään eri jäsenvaltioissa kovin eri tavoin. Sen vuoksi lääketiedotus on 
epätasa-arvoista. 

Toiminta näissä asioissa on nyt erityisen tärkeää, sillä tekninen kehitys antaa kansalaisille 
mahdollisuuden hakea kaikkialta maailmasta internetin välityksellä tietoa mutta 
tiedostamattaan myös mainontaa, ja siten he ovat harhaanjohtavien ja puutteellisten tietojen 
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armoilla. Siksi valmistelija katsoo, että tilanne on korjattava nopeasti ja EU:n kansalaisille on 
annettava johdonmukaista ja luotettavaa muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa. 
Sertifioidulla tiedotuksella EU:n on luotava tiedotuksellinen vastapaino harhaanjohtavalle 
mainonnalle.

Päähuomio kohdistuu pakkausselosteeseen. Pakkausselosteen tiedot on laadittava siten, että 
kaikki kansalaiset ymmärtävät ne. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska pakkausselosteen 
nykyinen muoto on puutteellinen sikäli, että se voi pelottaa potilaita ja saada heidät 
keskeyttämään hoitonsa. Komission ehdotuksella pyritään nyt pääasiassa pakkausselosteen 
uudelleenmuotoiluun. 

Valmistelija haluaa korostaa vielä kerran, että suoraan kuluttajille suunnattu 
reseptilääkemainonta on edelleenkin tarkoitus pitää kiellettynä EU:ssa. Hän pitää kiinni myös 
siitä, että yksittäisten valtioiden toimivaltaiset viranomaiset ja terveydenhoitoalan 
ammattilaiset ovat jatkossakin tärkeitä lääketietojen lähteitä kuluttajille, mutta katsoo 
kuitenkin, että myös myyntiluvan haltijat ovat tärkeä lähde muussa kuin myynnin 
edistämiseen tähtäävässä lääketiedotuksessa. 

Valmistelija tietää, että tarvitaan seurantamekanismeja, joilla varmistetaan yhtenäisten 
laatunormien noudattaminen korkealaatuisen muuhun kuin myynnin edistämiseen tähtäävän 
tiedotuksen varmistamiseksi. 

Hän suhtautuu siksi myönteisesti komission ehdotukseen, että jäsenvaltiot saavat valita 
soveltuvimmat seurantamekanismit ja että yleissääntönä pidetään tiedon levittämisen jälkeistä 
seurantaa, koska se on tehokkainta ja vähiten byrokraattista. 

Erityisesti lausunnon valmistelija näkee parantamisen tarvetta terveydenhoitoalan julkaisujen 
ja seuraamusten määrittelyssä, mitä käsitellään tarkistuksissa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja 
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 

(4) Nykyisen oikeudellisen kehyksen 
soveltamisesta saatu kokemus on myös 
osoittanut, että tietyt rajoitukset 
lääkeyritysten mahdollisuuksissa tarjota 
tietoa johtuvat siitä, että mainonnan ja 
tiedottamisen käsitettä ei tulkita yhteisössä 
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yhdenmukaisesti. yhdenmukaisesti. Tästä syystä joidenkin 
jäsenvaltioiden kansalaisilta on ehkä 
evätty oikeus saada omalla kielellään 
laadukasta ja muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävää 
lääketietoa.

Perustelu

Demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteisiin kuuluu, että kansalaisilla on oikeus saada 
tietoa myös reseptilääkkeistä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä tärkeinä 
lääketiedon lähteinä laajalle yleisölle.
Jäsenvaltioiden olisi autettava kansalaisia 
saamaan laadukasta tietoa asianmukaisten 
kanavien välityksellä. Myyntiluvan haltija 
voi olla arvokas muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävän tiedon 
lähde omista lääkkeistään. Tällä 
direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää 
tiettyä lääketietoa. Reseptilääkkeiden 
yleistä mainontaa koskeva kielto olisi 
säilytettävä.

(8) Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön olisi pysyttävä tärkeinä 
lääketiedon lähteinä laajalle yleisölle.
Jäsenvaltioiden olisi autettava kansalaisia 
saamaan laadukasta tietoa asianmukaisten 
kanavien välityksellä. Myyntiluvan haltija 
voi olla arvokas muuhun kuin
myynninedistämiseen tähtäävän tiedon 
lähde omista lääkkeistään. Tällä 
direktiivillä olisi siksi luotava 
oikeudellinen kehys, joka koskee 
myyntiluvan haltijan yleisölle levittämää 
tiettyä lääketietoa. Kun myyntiluvan 
haltijoille luodaan tarvittava 
oikeudellinen kehys, lisätään 
lääketeollisuuden oikeusvarmuutta 
tietynlaisen lääketiedon antamisessa 
yleisölle. Reseptilääkkeiden yleistä 
mainontaa koskeva kielto olisi säilytettävä.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala reseptilääkkeisiin, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin.

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
aiheellista rajata tämän direktiivin 
soveltamisala reseptilääkkeisiin, sillä 
voimassa olevat yhteisön säännöt sallivat 
ilman lääkemääräystä saatavien lääkkeiden 
yleisen mainonnan tietyin edellytyksin.
Tässä direktiivissä säädetään, että 
jäsenvaltioiden on sallittava myyntiluvan 
haltijan antaa yleisölle tiettyjen kanavien 
kautta tietynlaista tietoa luvan saaneista 
reseptilääkkeistä, kunhan huolehditaan 
asianmukaisesta seurannasta. 
Tiedottaminen, joka ei kuulu 
VIII a osastoon, olisi sallittava, ellei se ole 
mainontaa.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun direktiivin soveltamisalaa. On tärkeää, että uudella 
säädöksellä ei kielletä tahattomasti tietynlaisen tiedon antamista, esimerkiksi vastauksia 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten tiedusteluihin luvattomista käyttötarkoituksista.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa lääkkeiden eduista ja 
riskeistä saa levittää. Tietosisällössä tulisi 
ottaa huomioon potilaiden tarpeet ja 
odotukset, jotta he voisivat olla enemmän 
osallisina, tehdä perusteltuja valintoja ja 
jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi.
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 

(10) Olisi annettava säännöksiä sen 
varmistamiseksi, että ainoastaan muuhun 
kuin myynninedistämiseen tähtäävää 
laadukasta tietoa luvan saaneiden 
reseptilääkkeiden eduista ja riskeistä saa
olla saatavilla. Tietosisällössä tulisi ottaa 
huomioon potilaiden tarpeet ja odotukset, 
jotta he voisivat olla enemmän osallisina, 
tehdä perusteltuja valintoja ja jotta 
lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. Kun 
EU-kansalaiset saavat laadukkaampaa 
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laatuvaatimuksia. tietoa lääkkeistä, he voivat käyttää 
lääkkeitä järkevämmin ja 
asianmukaisemmin, mikä parantaa paitsi 
kansalaisten asiantuntemusta myös koko 
yhteiskunnan terveyttä. Siksi luvan 
saaneita reseptilääkkeitä koskevassa 
yleisölle tiedottamisessa olisi noudatettava 
tiettyjä laatuvaatimuksia.

(Ilmaisu "levittää" korvataan ilmaisulla 
"olla saatavilla" kaikkialla tekstissä. Jos 
tarkistus hyväksytään, tämä muutos on 
tehtävä koko tekstiin.)

Perustelu

Johdanto-osan kappaleiden olisi ilmennettävä ehdotuksen tavoitetta eli sitä, että kansalaiset 
voivat käyttää lääkkeitä asianmukaisesti (järkevämmin ja turvallisemmin) ja ohjeiden 
mukaan. WHO:n tietojen mukaan yli puolet EU-kansalaisista käyttää lääkkeitään 
epäasianmukaisesti. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan luvan saaneisiin lääkkeisiin. 
Tietoa ei tarvitse levittää, vaan on huolehdittava siitä, että tieto on sitä tarvitsevien 
kuluttajien saatavilla. Kuluttajilta edellytetään näin ollen aktiivista roolia tiedon haussa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö, kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa sekä muuta tarkoin 
määriteltyä lääkkeisiin liittyvää tietoa.

(11) Jotta voitaisiin lisäksi varmistaa, että 
myyntiluvan haltija levittää ainoastaan 
laadukasta tietoa, ja erottaa muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävä tieto 
mainonnasta, olisi määriteltävä, minkä 
tyyppistä tietoa on sallittua levittää. On 
aiheellista sallia myyntiluvan haltijan 
julkistaa hyväksyttyjen 
valmisteyhteenvetojen ja tuoteselosteiden 
sisältö ja kyseisten asiakirjojen kanssa 
yhteensopivaa tietoa niiden sisältämien 
avainkohtien puitteissa.



PE430.857v02-00 8/28 AD\809698FI.doc

FI

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Internet on tärkeä väline tiedon 
tarjoamisessa potilaille, ja sen merkitys 
kasvaa edelleen. Se mahdollistaa lähes 
rajattoman, valtioiden rajoista 
riippumattoman tiedonsaannin. Internetissä 
tarjotun tiedon rajatylittävän luonteen 
huomioon ottamiseksi ja jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön mahdollistamiseksi olisi 
vahvistettava internet-sivustojen seurantaa 
koskevat erityissäännöt.

(13) Internet on tärkeä väline tiedon 
tarjoamisessa potilaille, ja sen merkitys 
kasvaa edelleen. Se mahdollistaa lähes 
rajattoman, valtioiden rajoista 
riippumattoman tiedonsaannin. Internetissä 
tarjotun tiedon rajatylittävän luonteen 
huomioon ottamiseksi ja jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön mahdollistamiseksi olisi 
vahvistettava erityisesti EU-kansalaisille 
suunnattujen internet-sivustojen seurantaa 
koskevat erityissäännöt.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään asiaa, koska direktiivi kattaa ainoastaan EU-kansalaisille 
tarkoitetut verkkosivustot. Se ei kata verkkosivustoja, jotka on tarkoitettu EU:n ulkopuolisille 
tahoille ja maailmanlaajuiselle yleisölle, olipa tieto sitten tuotettu EU:ssa tai palvelin 
sijoitettu EU:n alueelle.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 86 artiklan 1 kohtaan 
ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen 
luetelmakohta seuraavasti:
" – yleisön huomion kiinnittäminen 
tiettyyn lääkkeeseen käyttäen terapeuttisia 
vaikutuksia tai merkkejä ja oireita,"

Perustelu

Sairauksien merkkeihin tai oireisiin perustuvat lääkkeiden käyttösuositukset voivat lisä itse 
tehtyjä diagnooseja, itselääkitystä ja tarpeetonta lääkkeiden käyttöä. Tätä olisi vältettävä. 



AD\809698FI.doc 9/28 PE430.857v02-00

FI

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
86 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kirjeenvaihtoa, johon mahdollisesti 
liittyy muuta kuin myynninedistämiseen 
tähtäävää aineistoa ja jota tarvitaan 
tiettyyn lääkettä koskevaan 
erityiskysymykseen vastaamiseksi

Perustelu

On tärkeää, että ilmaus "kirjeenvaihtoa, johon mahdollisesti liittyy muuta kuin 
myynninedistämiseen tähtäävää aineistoa ja jota tarvitaan tiettyyn lääkettä koskevaan 
erityiskysymykseen vastaamiseksi" ei ole VIII osastossa tarkoitettua mainontaa eikä 
VIII a osastossa tarkoitettua tiedottamista. Oikeudellista asemaa ei pitäisi muuttaa. 

Tarkistus 9

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

– lääkkeisiin liittyviä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia, varoituksia 
haittavaikutuksista lääkeseurannan 
perusteella, myyntiluetteloita ja hintalistoja
sekä lääkekorvauksia, jos kyseiset tiedot 
ja viiteasiakirjat eivät sisällä lääkkeen 
myynninedistämiseen tähtääviä tietoja

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään direktiivin soveltamisalaa. Yritysten olisi jatkossakin voitava 
antaa tiettyjä tietoja. Esimerkiksi osakemarkkinasäännöissä edellytetään, että yritykset 
antavat sijoittajille tärkeitä tietoja ja että työntekijät on pidettävä ajan tasalla liiketoiminnan 
tilanteesta. "Lääkettä koskevan tiedon" voitaisiin katsoa tarkoittavan kaikenlaista tietoa 
tuotteen ominaisuuksista, niin hyvistä kuin huonoista, ja sillä voitaisiin tahattomasti estää 
varoitukset ja maininnat haittavaikutuksista. 
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Tarkistus 10

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 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei 
sovelleta teollisuuden suorittamiin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin 
kansanterveydellisistä syistä toteutettaviin 
rokotus- ja muihin kampanjoihin; 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näitä kampanjoita ei käydä 
mainostarkoituksessa, edellyttäen, että 
näitä kampanjoita toteutetaan ainoastaan 
lääketieteellisesti perustelluista syistä.

Perustelu

Mainitut kampanjat on toteutettava ainoastaan lääketieteellisistä syistä eikä niitä saa 
väärinkäyttää yleisölle suunnattuina mainoskampanjoina.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää joko suoraan 
tai kolmannen osapuolen välityksellä
yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 
luvan saaneista reseptilääkkeistä 
edellyttäen, että se tehdään tämän osaston 
säännösten mukaisesti. Tällaista 
tiedottamista ei saa pitää mainontana 
sovellettaessa VIII osaston säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
myyntiluvan haltijan levittää yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille tietoja luvan
saaneista reseptilääkkeistä edellyttäen, että 
se tehdään tämän osaston säännösten 
mukaisesti ja että lääkkeet täyttävät 
myyntiluvan mukaiset vaatimukset.
Tällaista tiedottamista ei saa pitää 
mainontana sovellettaessa VIII osaston 
säännöksiä, mutta asianomaisen 
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jäsenvaltion on annettava siihen 
ennakkolupa sen jälkeen kun se on 
todennut, että kyseiset tiedot ovat 
lääkkeen myyntiluvan 
myöntämisedellytysten mukaisia. Kyseiset 
tiedot eivät saa sisältää mitään tietoja 
lääkkeiden kehittämistä, niiden 
mahdollisia uusia käyttötarkoituksia tai 
ominaisuuksia koskevista tutkimuksista 
eikä myöskään mitään sellaista tietoa, 
joka poikkeaa lääkkeen voimassa olevan 
myyntiluvan sisältämistä lääkkeen 
käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia 
koskevista tiedoista.

Perustelu

Jäsenvaltion antama lupa on välttämätön, koska tähän mennessä ei ole luotu mitään 
oikeudellisesti käyttökelpoista tiedon määritelmää, jonka perusteella voitaisiin tehdä selkeä 
ero tiedon ja mainoksen välillä. On tärkeää, että ainoastaan lääkkeen myyntiluvan haltijalla 
on mahdollisuus saattaa lääkettä koskevat tiedot yleisön saataville, jotta voidaan löytää 
helposti asiasta vastuullinen aina kun lakisääteisiä normeja rikotaan.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

a) ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 
edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen

a) ihmisten terveyteen tai sairauksiin 
liittyviä tietoja edellyttäen, että ne 
perustuvat toimivaltaisen elinten antamiin 
konkreettisiin, todellisiin tietoihin ja ettei 
niillä ole edes epäsuoraa yhteyttä 
lääkkeeseen

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 a artikla – 2 kohta – b alakohta



PE430.857v02-00 12/28 AD\809698FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi.

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 
toimittaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi; 
aineistolla on oltava jäsenvaltioiden 
nimenomainen hyväksyntä ja tämä 
hyväksyntä on mainittava 
valmisteyhteenvedossa.

Tarkistus 14

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 todellisia, muita 
kuin myynninedistämiseen tähtääviä 
tietoja ja viiteasiakirjoja, jotka koskevat 
esimerkiksi pakkausmuutoksia, 
varoituksia haittavaikutuksista 
lääkeseurannan perusteella, 
myyntiluetteloita ja hintalistoja sekä 
lääkekorvauksia, edellyttäen, että 
kyseisten tietojen ja viiteasiakirjojen 
tarkoituksena ei ole edistää yksittäisen 
lääkkeen myyntiä.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään soveltamisalaa; esimerkiksi osakemarkkinasäännöissä 
edellytetään, että yritykset antavat sijoittajille tärkeitä tietoja ja että työntekijät on pidettävä 
ajan tasalla liiketoiminnan tilanteesta. Täsmennys on tarpeen, jotta sallitaan tällaisen tiedon 
antaminen. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Direktiivi 2001/83/EY
100 b artikla – a kohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 
valmisteyhteenveto, merkinnät ja 
pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 
oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 
laatimasta arviointikertomuksesta ja muut 
toimivaltaisten viranomaisten julkaisemat 
lausumat ja asiakirjat

Perustelu

Euroopan julkinen arviointilausunto (EPAR) ja muut toimivaltaisten viranomaisten 
julkaisemat asiakirjat sisältävät yksityiskohtaista tietoa, joka voi kiinnostaa tiettyjä potilaita.

Tarkistus 16

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 edellyttäen, että lääkkeen riskit 
ja hyödyt on esitetty tarkasti; kyseisessä 
julkisesti saatavilla olevassa versiossa ei 
saa olla mitään olennaista muutosta, joka 
koskisi lääkkeen tunnusmerkkejä, 
ominaisuuksia, vaikutuksia ja 
sivuvaikutuksia

Perustelu

Tiedon esittäminen yksinkertaisesti helpottaa yleensä sen ymmärtämistä. Yksinkertaistaminen 
voi kuitenkin johtaa tiedon irrottamiseen asiayhteydestään siten, että lääkkeen hyötyjen ja 
riskien ymmärtäminen hämärtyy. Tätä olisi vältettävä.
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Tarkistus 17

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, 
hintoja sekä todellisia tietoja ja 
viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 
pakkausmuutoksia, lääkekorvauksia tai 
varoituksia haittavaikutuksista

Perustelu

On hyvä sisällyttää luetteloon lääkekorvaukset esimerkkinä tiedoista, joiden antaminen olisi 
sallittava.

Tarkistus 18

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 
hoidettavan sairauden yhteydessä.

(d) lääkkeisiin liittyviä tietoja muista 
tieteellisistä tutkimuksista kuin 
interventiotutkimuksista tai sairauksien 
ehkäisyn ja sairaanhoidon 
liitännäistoimenpiteistä taikka tietoja, 
joissa lääke esitetään ehkäistävän tai 
hoidettavan sairauden yhteydessä; 
asianomaisen jäsenvaltion on täytynyt 
arvioida etukäteen nämä tiedot, ja 
kyseisten tutkimusten on sisällyttävä 
lääkkeen rekisteröintiasiakirjoihin; ei 
voida ottaa huomioon tieteellisiä 
tutkimuksia, joiden toteuttamisessa ei ole 
noudatettu lainmukaisesti voimassa olevia 
kliinisiä tutkimuksia koskevia 
vaatimuksia; ei voida myöskään ottaa 
huomioon tieteellisiä tutkimuksia, jotka 
koskevat lääkkeen muita ominaisuuksia 
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tai muuta käyttöä kuin voimassa olevassa 
jäsenvaltion myöntämässä luvassa on 
tarkoitettu.

Tarkistus 19

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 muun julkisen tiedotusvälineen 
kautta eikä myöskään internetin radio- ja 
televisiokanavien välityksellä eikä 
sanomalehdissä tai yleisluontoisissa 
aikakauslehdissä taikka niiden liitteissä.
Tietoja saa levittää ainoastaan seuraavien 
kanavien välityksellä:

Tarkistus 20

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) tekniset ja tieteelliset
terveydenhoitoalan aikakauslehdet tai 
yleisluontoiset aikakauslehdet, joiden 
sisältö liittyy pääasiassa 
terveydenhoitolaan, esitteet, lehtiset ja 
muunlaiset painetussa muodossa olevat 
tiedotteet, lukuun ottamatta yleisölle tai sen 
jäsenille oma-aloitteisesti jaettua ei-
toivottua aineistoa; terveydenhoitoalan 
julkaisulla tarkoitetaan julkaisua, jonka 
jäsenvaltio on sellaiseksi hyväksynyt ja 
jonka kuluttaja voi yksiselitteisesti 
tunnistaa jäsenvaltion tukemaksi ja 
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hyväksymäksi

Perustelu

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

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

Tarkistus 21

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) jäsenvaltioiden hyväksymät ja 
tunnustamat lääkkeitä koskevat internet-
sivustot, lukuun ottamatta yleisölle tai 
yksittäisille henkilöille oma-aloitteisesti 
jaettua ei-toivottua aineistoa; 
jäsenvaltioiden on tätä varten luotava 
hyväksyntä-, tarkastus- ja 
valvontajärjestelmä sellaisia internet-
sivustoja varten, jotka voivat esittää tässä 
artiklassa tarkoitetta tietoa; on myös 
luotava jäsenvaltioiden keskinäinen 
varhaisvaroitusjärjestelmä tämän 
direktiivin säännösten vastaisten internet-
sivustojen torjumista varten; on luotava 
täydentävä järjestelmä ei-toivotun 
aineiston hyväksyntää ja valvontaa varten

Tarkistus 22
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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) kirjalliset ja asianmukaisesti 
rekisteröidyt suulliset vastaukset 
yksittäisen henkilön esittämään 
tietopyyntöön; näiden vastausten on 
oltava luvan saaneen lääkkeen 
pakkausselosteen tai valmisteyhteenvedon 
mukaisia, ja tiedonpyytäjää on neuvottava 
kääntymään jäsenvaltion 
terveysviranomaisen sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöstön 
puoleen; vastauksessa on ilmoitettava 
selkeästi, että siinä annetut tiedot eivät ole 
vaihtoehto terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön apuun 
turvautumiselle; lisäksi kaikki nämä 
kirjalliset ja suulliset vastaukset on 
toimitettava myös jäsenvaltion 
toimivaltaisille terveysviranomaisille 
niiden säännöllistä seurantaa varten. 

Tarkistus 23

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) ne on suunnattava potilaille heidän 
tarpeidensa paremmin huomioon
ottamiseksi

Perustelu

Tämä sanamuoto vastaa paremmin ehdotuksen tavoitteita antaa potilaille heidän 
tarvitsemaansa tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tarkistus 24
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden on perustuttava näyttöön, oltava 
tarkistettavissa ja sisällettävä selvitys 
näytön laadusta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

f) niiden on oltava yleisön tai yksittäisten 
henkilöiden ymmärrettävissä

f) niiden on oltava yleisön ja yksittäisten 
henkilöiden täysin ymmärrettävissä ja 
luettavissa, ja ikääntyneiden tarpeet on 
otettava erityisesti huomioon

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

h a) ne on esitettävä niin, että lääkkeen 
annostus on täysin ymmärrettävissä; on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
lääkkeisiin, joiden oikea käyttö on 
monimutkaista. Tiedoista on käytävä ilmi
i) otettavan annoksen tarkka määrä
ii) annoksen mittaamistapa ja 
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mittaamiseen käytettävät välineet
iii) annosten väliajat
iv) annoksen sopeuttaminen lääkkeen 
käyttäjän painon ja iän mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
100 d artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lausuma, että tietojen tarkoitus on tukea 
potilaan ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön välistä suhdetta eikä 
korvata sitä ja että terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöön olisi otettava yhteys, 
jos potilas tarvitsee selvennystä 
toimitettuihin tietoihin

b) lausuma, että tietojen tarkoitus on tukea 
potilaan ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön välistä suhdetta eikä 
korvata sitä ja että terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöön olisi otettava yhteys, 
jos potilas tarvitsee lisätietoja tai
selvennystä toimitettuihin tietoihin

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että potilaan olisi lisätietoja tarvitessaan otettava yhteys 
terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. Terveydenhuollon ammattihenkilöstö ei ehkä 
kuitenkaan voi vastata erityiskysymyksiin, jotka koskevat valmistajan antamaa tietoa. 

Tarkistus 28

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 tiedot ovat myyntiluvan 
haltijan levittämiä, ja myyntiluvan haltijan 
nimi

Perustelu

Kyseisen tiedon antamisella selkeytetään asiaa ja tehdään se ymmärrettäväksi, sillä ilmaisu 
"myyntiluvan haltija" voi olla vaikeaselkoinen monelle kuluttajalle.
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Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

d) postiosoite tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan myyntiluvan haltijalle.

d) postiosoite tai sähköpostiosoite, johon 
yksittäiset henkilöt voivat lähettää 
huomioitaan myyntiluvan haltijalle; 
yksittäisten henkilöiden lähettämät 
huomiot ja myyntiluvan haltijoiden 
vastaukset on rekisteröitävä, ja niitä on 
seurattava asianmukaisesti.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

d a) käytössä olevan pakkausselosteen 
teksti tai tieto siitä, mistä se löytyy; kun on 
kyse myyntiluvan haltijan internet-
sivustoista, jotka on suunnattu 
nimenomaan yhden tai useamman 
jäsenvaltion kansalaisille, sivustoilla on 
esitettävä kyseisten lääkkeiden 
valmisteyhteenveto ja pakkausseloste 
niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, 
joissa lääke on saanut luvan, jos 
lääketiedot on esitetty kyseisillä kielillä.

Perustelu

On tärkeää, että lukijalla on käytettävissään pakkausselosteen teksti. Internetsivustoja 
koskeva vaatimus on parempi esittää tässä kohdassa kuin jäsenvaltioita koskevana 
seurantavaatimuksena. 
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Tarkistus 31

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, paitsi jos 
vertailut sisältyvät virallisesti 
hyväksyttyihin asiakirjoihin, kuten 
valmisteyhteenvetoon

Perustelu

Joidenkin lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa esitetään vertailuja. 
Kyseisten vertailujen poissulkeminen tarkoittaisi sitä, että myyntiluvan haltijan antamat tiedot 
ovat epätäydellisiä. Tämä voisi vaarantaa lupamenettelyn.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla on kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste niiden jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä, joissa lääke on saanut 
luvan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
reseptilääkkeitä koskevien tietojen 
levittämiseen tarkoitetuilla myyntiluvan 
haltijan internet-sivustoilla on kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenveto ja 
pakkausseloste sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä, jossa lääke on saanut luvan ja 
jonka kansalaisille internet-sivusto on 
suunnattu.

Perustelu

On syytä selventää, että reseptilääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste tarvitsee 
tuottaa vain sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa tieto julkistetaan ja jota varten 
internet-sivusto on laadittu. Jos internet-sivusto on esimerkiksi tarkoitettu Saksan 
markkinoille, valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta ei tarvitse julkaista kuin saksan 
kielellä. Ehdotuksen sanamuoto on tässä suhteessa epäselvä.
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valtion tai alueellisten/paikallisten 
terveysviranomaisten on perustettava 
puhelinpalvelu terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön toteuttamaa 
henkilökohtaista potilasneuvontaa varten, 
josta voidaan pyytää neuvoja 
pakkausselosteessa olevien tietojen 
tulkinnasta ja lääkkeen 
yhteensopivuudesta muiden lääkkeiden tai 
potilaan sairauskertomuksen kanssa.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. On luotava yhdenmukainen 
menettely, jolla määritellään internet-
sivustojen ja -portaalien tietosisältöjen 
sääntelyn perusteet, jotta voidaan 
varmistaa esitettyjen tietojen luotettavuus 
ja niiden yhdenmukaisuus lääkkeen 
myyntilupaan ja rekisteröintiin liittyvien 
tietojen kanssa ja jotta kuluttajat voivat 
olla varmoja siitä, että kyseiset sivustot tai 
tiedot ovat luotettavia ja valvottuja. On 
otettava käyttöön hyväksyttyjen sivustojen 
sertifiointi- tai arviointijärjestelmä. On 
pidettävä yllä luetteloa niistä internet-
sivustoista ja -portaaleista, joille on 
annettu tämän direktiivin mukainen lupa 
esittää kyseisiä tietoja. Kyseistä luetteloa 
on päivitettävä säännöllisesti ja se on 
saatettava kuluttajien ulottuville.
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Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio laatii 
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.

2. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio laatii 
tämän osaston mukaisesti sallittuja tietoja 
koskevat ohjeet ja käytännesäännöt 
myyntiluvan haltijoille ja muille 
sidosryhmille, 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.

Perustelu

Ohjeiden ja käytännesääntöjen laadinnassa olisi kuultava sidosryhmiä, kuten 
potilasjärjestöjä, terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja lääketeollisuutta.

Tarkistus 36

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

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 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. Kyseisten tietojen 
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on oltava tämän direktiivin vaatimusten ja 
lääkkeen rekisteröintiasiakirjojen 
mukaisia.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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 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 levittää 
videoaineistoa eikä mitään muuta 
digitaalista tiedonsiirtoformaattia, ellei 
asiasta vastaava viranomainen ole 
antanut tähän lupaa.

Tarkistus 38

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.

Perustelu

Tarkennus on tarpeellinen, koska monet internet-sivustoilla olevat tiedot voivat viitata 
muuhunkin kuin lääkkeisiin.
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Tarkistus 39

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

(a) internet-sivustonsa 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, ja siinä on myös 
täsmennettävä, että sivuston seuranta ei 
välttämättä tarkoita sitä, että kaikki 
sivuston sisältämät tiedot on tarkastettu 
ennakkoon; 
(b) rekisteröidyt internet-sivustot 
sisältävät jokaisella sivulla selkeästi 
havaittavan linkin Eudravigilance-
tietokantaan ja ilmoituksen, että 
Eudravigilance on Euroopan 
lääkeviraston tietokanta.

Perustelu

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
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informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

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

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusten taso vahvistetaan yhteisön 
tasolla.

Perustelu

Seuraamusten tasosta päättämistä ei pitäisi jättää jäsenvaltioille. Kun seuraamusten taso 
vahvistetaan yhteisön tasolla, asia on oikeudellisesti selkeämpi, ja sillä vahvistetaan, että 
seuraamuksilla on varoittava vaikutus. 

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
myyntiluvan haltijat ovat edustettuina ja 
että heitä kuullaan aina käsiteltäessä 
tapauksia, joissa heitä syytetään tämän 
osaston säännösten noudattamisen 
laiminlyönnistä. Myyntiluvan haltijat 
voivat valittaa tällaisissa tapauksissa 
tehdyistä päätöksistä 
oikeusviranomaiselle tai muulle 
toimivaltaiselle taholle.
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lisätä menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta.

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja homeopaattisia lääkkeitä 
koskeva tiedottaminen kuuluu tämän 
osaston säännösten soveltamisalaan.

Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja homeopaattisia lääkkeitä 
koskeva tiedottaminen kuuluu tämän 
osaston säännösten soveltamisalaan.
Lääkemääräystä edellyttäviin lääkkeisiin 
luokiteltuja lääkekasviperäisiä tai muihin 
ainesosiin tai terapeuttisiin vaikutuksiin 
perustuvia lääkevalmisteita koskeva 
tiedottaminen kuuluu myös tämän 
osaston säännösten soveltamisalaan.
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