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LÜHISELGITUS

Direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise ettepanekute üldine eesmärk 
on tagada ELi kodanike tervise parem kaitse ja inimtervishoius kasutatavate ravimite siseturu 
nõuetekohane toimimine. Seega on ettepanekute eesmärk eelkõige luua selge raamistik 
retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta teabe andmiseks, selleks et edendada niimoodi 
kõnealuste ravimite mõistlikku tarbimist. Käesoleva ettepanekuga keelatakse retsepti alusel 
väljastatavate ravimite reklaamimine üldsusele.

Nimetatud eesmärgid saavutatakse järgmiselt:

• tagades esitatava teabe kõrge kvaliteedi ning rakendades selleks kogu ühenduses 
ühtseid selgelt määratletud standardeid;

• lubades esitada teavet kanalite kaudu, mis on suunatud eri patsientide vajadustele ja 
võimalustele;

• lubades müügiloa omanikel esitada arusaadaval viisil objektiivset ja ilma reklaamita 
teavet ravimite ohtude ja kasulikkuse kohta;

• kehtestades järelevalve- ja rakendusmeetmed, mis tagavad, et teabe andjad vastavad 
kvaliteedikriteeriumidele, vältides seejuures ülemäärast bürokraatiat.

Ettepanekute kohta lähemalt

Komisjon on tunnistanud, et patsiendid tunnevad järjest rohkem huvi oma tervise vastu ning 
soovivad, et nad oleksid selle eest kaitsmisesse rohkem kaasatud. Optimaalne ravi on seega 
võimalik üksnes juhul, kui patsientidele antakse teavet ravimite kohta, mida nad manustavad,
selleks et nad saaksid teha teadlikke valikuid, ja kui edendatakse ravimite mõistlikku 
tarbimist. Raportöör nõustub komisjoniga, et ühenduse tasandil patsienditeabe valdkonnas 
tegutsemine võib avaldada positiivset mõju rahvatervisele. Lisaks soovib raportöör rõhutada, 
et teave retsepti alusel väljastatavate ravimite kohta, mille puhul võetakse arvesse patsientide 
vajadusi ja ootusi, võib aidata kaasa ennetustegevusele.

Selge on siiski see, et praegu ELis olemasolev teave retsepti alusel väljastatavate ravimite 
kohta ei ole piisav ega ajakohane. Teabe leidmine sõltub sellest, kui hästi oskab kodanik 
internetti kasutada ja milliseid keeli ta valdab.

Peale selle on teabe sisu suhtes ühtlustatud tingimuste puudumise tõttu sellise teabe andmise 
kohta kehtestatud eeskirjad ja tavad liikmesriigiti erinevad. Seetõttu on juurdepääs ravimeid 
käsitlevale teabele ebavõrdne.

Kõnealuses valdkonnas tegutsemine on praegu eriti oluline, sest tehnoloogia areng võimaldab 
kodanikel interneti abil hankida informatsiooni kogu maailmast, aga enesele teadmata ka 
reklaami, ning selle tagajärjel võivad kodanikud olla mõjutatud eksitavast ja puudulikust 
teabest. Seetõttu peab raportöör vajalikuks nimetatud olukorda muuta ja pakkuda kodanikele 
ELi eeskirjadega kooskõlas olevat, usaldusväärset ja reklaamiga mitte seotud teavet. 
Sertifitseeritud teabe abil peab EL andma informatiivse vastulöögi internetis levivale 
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eksitavale reklaamile.

Põhitähelepanu koondub sealjuures pakendi infolehele. Infolehel olev teave tuleb koostada 
nii, et kõik kodanikud sellest aru saavad. See on seda olulisem, et infolehe praegune vorm ei 
ole piisav, tekitab patsientides hirmu ja võib seetõttu tuua endaga kaasa isegi ravi 
katkestamise. Komisjoni ettepanek infolehte muuta käsitleb üksnes informatsiooni tuuma.

Raportöör rõhutab veel kord tungivalt, et ELis tuleb säilitada retsepti alusel väljastatavate 
ravimite üldsusele reklaamimise keeld. Raportöör juhib tähelepanu ka asjaolule, et kuigi 
liikmesriikide pädevad asutused ja tervishoiutöötajad on üldsuse jaoks jätkuvalt olulised 
allikad, kes annavad teavet ravimite kohta, võivad ka müügiloa omanikud anda väärtuslikku, 
reklaamiga mitte seotud teavet ravimite kohta.

Raportöör on teadlik vajadusest järelevalvesüsteemi järele, mis tagab ühtlustatud 
kvaliteedinormide järgimise, selleks et pakkuda kvaliteetset ja ilma reklaamita teavet.

Seepärast tervitab raportöör komisjoni ettepanekut, millega jäetakse liikmesriikidele vabadus 
valida ise asjakohased järelevalvemehhanismid ja kehtestatakse üldreegel, et järelevalve peab 
toimuma pärast teabe jagamist, sest siis on see kõige tõhusam ja vähem bürokraatlik.

Eelkõige on raportöör seisukohal, et Euroopa Ravimiameti rahastamist tuleks parandada, seda 
käsitletaksegi muudatusettepanekutes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kui selgub, et müügiloa omanikult 
nõutav tasu ei kata kõiki lisakulusid, mida 
tekitab ametile teatud liiki teabe 
eelkontrollimine käesoleva määruse 
alusel, tuleks üle vaadata Euroopa Liidu 
poolt ameti eelarvesse makstava osa 
suurus. 
Ka liikmesriikide tasandil tuleks taotleda 
Euroopa Liidu panuse kohandamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 60 päeva
jooksul teatise saamisest. Kui amet 
60 päeva jooksul vastuväidet ei esita, 
loetakse teave kooskõlastatuks ja selle võib 
avaldada.

3. Amet võib esitatud teabe või osa sellest 
direktiivi 2001/83/EÜ VIIIa jaotise sätetele 
mittevastavuse tõttu vaidlustada 30 
tööpäeva jooksul teatise saamisest, andes 
üksikasjaliku ülevaate vastuväidete 
põhjustest. Müügiloa omanik peab 
vastuväidetega lõpliku teabe esitamisel 
arvestama. Kui amet 30 tööpäeva jooksul 
vastuväidet ei esita, loetakse teave 
kooskõlastatuks ja selle võib avaldada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada protsessi suurem tulemuslikkus ja läbipaistvus. 
60 päeva on teabe läbivaatamiseks liiga pikk ajavahemik, eriti kui amet vaidlustab osa 
teabest ja muudetud teave on vaja uuesti esitada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 20b – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui amet vaidlustab esitatud teabe ja 
müügiloa omanik leiab, et vastuväited ei 
ole põhjendatud, lubab amet müügiloa 
omanikul taotluse alusel esitada kas 
kirjalikult või 30 tööpäeva jooksul alates 
taotluse saamisest toimuval suulisel 
ärakuulamisel lisaselgitusi. Amet edastab 
oma vastuse müügiloa omanikule 30 
tööpäeva jooksul.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada protsessi suurem tulemuslikkus ja läbipaistvus.


