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17.11.2010 A7-0290/81 

Tarkistus  81 

Carl Schlyter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2001/83/EY 

59 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (-1 a) Lisätään 59 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 "3 a. Pakkausselosteen on vastattava 

potilaiden todellisia tarpeita. Kansallisten 

sääntelyviranomaisten ja Euroopan 

lääkeviraston olisi siksi otettava potilaita, 

kuluttajia, lääkäreitä, farmaseutteja ja 

sosiaaliturvajärjestelmiä edustavat 

riippumattomat järjestöt sekä muut 

asianosaiset mukaan lääketietojen 

kehittämiseen ja tarkistamiseen. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuotoa olisi mukautettava ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn lääketurvatoimintaa 

koskevaan tekstiin (johdanto-osan kappale 10 a, 59 artiklan 3 kohta). Tietojen tarkistamiseen 

olisi potilasjärjestöjen lisäksi otettava mukaan kuluttajia, lääkäreitä, farmaseutteja ja 

sosiaaliturvajärjestelmiä edustavat järjestöt sekä muut asianosaiset. Lääketurvatoimintaa 

koskevassa sopimuksessa pakkausselosteesta poistettiin tiivistelmä. Komissiota pyydettiin sen 

sijaan esittämään ehdotus selosteen luettavuuden, ulkoasun ja sisällön parantamiseksi. Olisi 

epätarkoituksenmukaista esittää tässä ehdotuksia (esim. tarkistus 18), jotka eivät ole 

yhdenmukaisia tämän kannan kanssa. 
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17.11.2010 A7-0290/82 

Tarkistus  82 

Carl Schlyter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 a artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 a. Olisi järjestettävä 

tiedotuskampanjoita, joiden tarkoituksena 

on tiedottaa yleisölle ja yksittäisille 

henkilöille väärennettyjen lääkkeiden 

riskeistä. Toimivaltaiset kansalliset 

viranomaiset voivat järjestää tällaisia 

tiedotuskampanjoita yhteistyössä 

teollisuuden, terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön sekä riippumattomien 

potilas-, terveys- ja kuluttajajärjestöjen 

kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Muutetaan valiokunnan tekemää tarkistusta 30 sen yhdenmukaistamiseksi tarkistuksissa 16, 

74 ja 78 hyväksyttyyn sanamuotoon. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi 

teollisuuden, terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja potilasjärjestöjen lisäksi tehtävä 

yhteistyötä terveys- ja kuluttajajärjestöjen kanssa. Olisi tarkennettava, että näiden järjestöjen 

on oltava riippumattomia. 
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17.11.2010 A7-0290/83 

Tarkistus  83 

Carl Schlyter 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD) 

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, 

riippumattomia potilas-, terveys- ja 

kuluttajajärjestöjä ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöstöä 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. Ohjeet sisältävät 

säännöksiä, joilla varmistetaan, että 

yksittäiset henkilöt voivat jättää 

toimivaltaisille viranomaisille valituksia 

harhaanjohtavista käytänteistä tiedon 

tarjoamisessa. Komissio laatii nämä ohjeet 

tämän direktiivin tullessa voimaan ja 

saattaa ne saatujen kokemusten perusteella 

säännöllisesti ajan tasalle. 

Or. en 

Perustelu 

Muutetaan valiokunnan tekemää tarkistusta 57 sen yhdenmukaistamiseksi tarkistuksissa 16, 

74 ja 78 hyväksyttyyn sanamuotoon. Potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön lisäksi olisi kuultava myös terveys- ja kuluttajajärjestöjä. Olisi 

tarkennettava, että näiden järjestöjen on oltava riippumattomia. 
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