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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

• ottamalla käyttöön seuranta- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
tiedontarjoajat noudattavat laatuvaatimuksia ja vältetään turha byrokratia.

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 
armoilla. Siksi valmistelija katsoo, että tilanne on korjattava nopeasti ja EU:n kansalaisille on 
annettava johdonmukaista ja luotettavaa muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa.
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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 
yhdenmukaisesti.

(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 
yhdenmukaisesti. Tästä syystä joidenkin 
jäsenvaltioiden kansalaisilta on ehkä 
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evätty oikeus saada omalla kielellään 
laadukasta ja muuhun kuin 
myynninedistämiseen tähtäävää 
lääketietoa. 

Or. en

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 tietyn 
lääketiedon antamisessa yleisölle.
Reseptilääkkeiden yleistä mainontaa 
koskeva kielto olisi säilytettävä.

Or. en
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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 tai tätä edustavan kolmannen 
osapuolen 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.

Or. en

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 

(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 
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jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
Siksi reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

jotta lääkkeiden käyttö järkiperäistyisi. 
Kun EU-kansalaiset saavat 
laadukkaampaa tietoa lääkkeistä, he 
voivat käyttää lääkkeitä järkevämmin ja 
asianmukaisemmin, mikä parantaa 
kansalaisten asiantuntemusta ja koko 
yhteiskunnan terveyttä. Siksi 
reseptilääkkeitä koskevassa yleisölle 
tiedottamisessa olisi noudatettava tiettyjä 
laatuvaatimuksia.

Or. en

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.

Tarkistus 5

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.

Or. en

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.
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

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 7

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 
(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 
sekä lääkekorvauksia, jos tällaiset tiedot 
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ja viiteasiakirjat eivät sisällä lääkkeen 
myynninedistämiseen tähtääviä tietoja 

Or. en

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.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VIII a osasto – 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 sekä 
lääkekorvauksia, jos tällaisilla tiedoilla ja 
viiteasiakirjoilla ei pyritä yksittäisen 
lääkkeen myynninedistämiseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 9

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 10

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VIII a osasto – 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) julkaisevan jäsenvaltion määrittelemät 
terveydenhoitoalan julkaisut, lukuun 
ottamatta yleisölle tai sen jäsenille oma-
aloitteisesti jaettua ei-toivottua aineistoa; 
jäsenvaltioiden on sovittava keskenään 
terveydenhoitoalan julkaisujen 
määritelmästä viimeistään …*
_____

* Kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä. 

Or. de

Perustelu

Yhteinen määritelmä parantaa oikeudellista selkeyttä ja auttaa luomaan selkeät puitteet 
tiedottamiselle.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(c) kirjalliset vastaukset yksittäisen 
henkilön esittämään tietopyyntöön. 

(c) vastaukset yksittäisen henkilön 
esittämään tietopyyntöön; suulliset 
vastaukset on dokumentoitava.

Or. de
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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. Suulliset vastaukset olisi dokumentoitava, jotta 
niitä voidaan valvoa.

Tarkistus 13

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

Or. en

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 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VIII a osasto – 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 
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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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 15

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

Or. en

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 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

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.

Or. en

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.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VIII a osasto – 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.

Or. en

Perustelu

Ohjeiden ja käytännesääntöjen laadinnassa olisi kuultava sidosryhmiä, kuten 
potilasjärjestöjä, terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja lääketeollisuutta.
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

Lääkkeiden turvallisen ja tehokkaan 
käytön tueksi voidaan kuitenkin esittää 
videoaineistoa.

Or. en

Perustelu

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or 
radio. However, there can be a great value for patients if certain information is supported by 
other means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an 
inhaler. The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website 
content through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a 
viewing machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites 
should be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV.

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

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusten taso vahvistetaan yhteisön 
tasolla.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
VIII a osasto – 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.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lisätä menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta.


