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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 ymmärtänyt, 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 korostaa myös, 
että reseptilääkkeitä koskeva tiedotus, jossa otetaan huomioon potilaiden tarpeet ja odotukset, 
voi edesauttaa sairauksien ehkäisyssä.

On kuitenkin tosiasia, että nykyinen tiedotus reseptilääkkeistä ei ole EU:ssa 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 
epäyhtenäistä.

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.
Sertifioidulla tiedotuksella EU:n on luotava tiedotuksellinen vastapaino internetistä löytyvälle 
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harhaanjohtavalle mainonnalle.

Päähuomio kohdistuu pakkausselosteeseen. Pakkausselosteen tiedot on laadittava siten, että 
kaikki kansalaiset ymmärtävät ne. Tämä on erityisen tärkeää, 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 Euroopan lääkeviraston 
EMEAn rahoituksessa, mitä käsitellään tarkistuksissa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jos myyntiluvan haltijoilta 
tarkoitusta varten perittävät maksut eivät 
kata lisäkustannuksia, joita virastolle 
aiheutuu tietyntyyppisten tietojen 
ennakkoarvioinnista tämän asetuksen 
mukaisesti, Euroopan unionin 
rahoitusosuutta viraston talousarviosta 
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olisi tarkistettava.
Myös jäsenvaltioiden tasolla olisi 
vastaavasti pyrittävä mukauttamaan 
Euroopan unionin rahoitusosuutta.

Or. de

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus EY No 726/2004
20 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 60 päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos virasto ei anna 
kieltävää lausuntoa 60 päivän kuluessa, 
tietoja pidetään hyväksyttyinä ja ne 
voidaan julkaista.

3. Virasto voi kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja tai osaa niistä direktiivin 
2001/83/EY VIII a osaston säännösten 
noudattamatta jättämiseen liittyvin 
perustein 30 työpäivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta, ja sen on 
perusteltava kielto yksityiskohtaisesti.
Myyntiluvan haltijan on otettava kielto 
huomioon lopullisten tietojen 
esittämisessä. Jos virasto ei anna kieltävää 
lausuntoa 30 työpäivän kuluessa, tietoja 
pidetään hyväksyttyinä ja ne voidaan 
julkaista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta. 60 päivää on liian pitkä 
aika varsinkin siinä tapauksessa, että virasto ei salli kaikkien tietojen levittämistä ja 
muutokset on toimitettava uudelleen viraston tarkastettavaksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus EY No 726/2004
20 b artikla – 3 a kohta(uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos virasto kieltää levittämästä 
toimitettuja tietoja ja myyntiluvan haltija 
ei pidä kieltoa perusteltuna, viraston on 
myyntiluvan haltijan pyynnöstä sallittava 
tämän esittää lisätietoja joko kirjallisesti 
ja/tai suullisessa kuulemistilaisuudessa, 
joka on pidettävä 30 työpäivän kuluessa 
siitä kun virasto on vastaanottanut 
pyynnön. Viraston on annettava 
vastauksensa myyntiluvan haltijalle 
30 työpäivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä menettelyn tehokkuutta ja avoimuutta.


