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17.11.2010 A7-0290/84 

Tarkistus  84 

Marina Yannakoudakis 

ECR-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 b artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle 

tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 

tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä: 

1. Myyntiluvan haltijan on tarjottava 

yleisölle tai yksittäisille henkilöille 

seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista 

reseptilääkkeistä: 

(a) viranomaisten hyväksymät lääkkeen 

valmisteyhteenveto, merkinnät ja 

pakkausseloste sekä julkisesti saatavilla 

oleva versio toimivaltaisten viranomaisten 

laatimasta arviointikertomuksesta    

(a) toimivaltaisten viranomaisten 

myyntiluvan myöntämismenettelyn aikana 

ja luvan uusimisen aikana hyväksymä 

viimeisin lääkkeen valmisteyhteenveto 

(b) tietoja, jotka ovat samat kuin 

valmisteyhteenvedossa, merkinnöissä ja 

pakkausselosteessa sekä julkisesti 

saatavilla olevassa versiossa, mutta on 

esitetty eri tavalla; 

(b) toimivaltaisten viranomaisten 

myyntiluvan myöntämismenettelyn aikana 

tai luvan muuttamisen aikana hyväksymät 

viimeisimmät merkinnät ja pakkausseloste  

 (c) viimeisin, julkisesti saatavilla oleva 

versio toimivaltaisten viranomaisten 

myyntiluvan myöntämismenettelyn tai 

luvan päivittämisen aikana laatimasta 

arviointikertomuksesta. 

 Kohdissa (a), (b) ja (c) tarkoitetut tiedot 

on esitettävä muodossa, joka vastaa 

tarkoin toimivaltaisten viranomaisten 

laatimia virallisesti hyväksyttyjä tietoja. 

Tiedot on asetettava saataville sekä 

sähköisinä että painettuina sekä sokeille 

ja heikkonäköisille sopivissa muodoissa. 

 2. Myyntiluvan haltija voi tarjota yleisölle 

tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia 
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tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä: 

(c) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista, 

hintoja sekä todellisia tietoja ja 

viiteasiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi 

pakkausmuutoksia tai varoituksia 

haittavaikutuksista 

(a) tietoja lääkkeen ympäristövaikutuksista 

54 artiklan j alakohdan mukaisten 

hävittämistä ja keräämistä koskevien ja 

tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 

toimitettujen tietojen lisäksi 

 (b) tietoja hinnoista 

 (c) tietoja pakkausmuutoksista 

 (d) varoituksia haittavaikutuksista 

59 artiklan 1 kohdan e alakohdan 

mukaisten ja tämän artiklan 1 kohdan 

mukaisesti toimitettujen tietojen lisäksi 

 (e) lääkkeen käyttöohjeita 59 artiklan 

1 kohdan d alakohdan mukaisten ja 

tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 

toimitettujen tietojen lisäksi; näitä tietoja 

voidaan tarvittaessa täydentää 

teknisluonteisin liikkumattomin tai 

liikkuvin kuvin, joissa esitellään tuotteen 

asianmukainen käyttö 

 (f) tietoja lääkkeen farmakologisista ja 

esikliinisistä testeistä ja kliinisistä 

tutkimuksista esitettyinä tiivistelminä, 

jotka eivät tähtää myynninedistämiseen 

 (g) tiivistelmän usein 100 c artiklan 

c kohdan mukaisesti esitetyistä 

tietopyynnöistä ja vastaukset niihin 

 h) toimivaltaisen viranomaisen 

hyväksymiä muita tietoja, jotka ovat 

merkityksellisiä lääkkeen 

tarkoituksenmukaisen käytön kannalta. 

(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. 

Edellä a–g alakohdassa tarkoitetut tiedot 

on tarjottava sekä sähköisinä että 

painettuina ja sokeille ja heikkonäköisille 

sopivissa muodoissa. 

 Toimivaltaisten viranomaisten on 

hyväksyttävä, tai jos kyseessä on yhteisön 

myyntilupa, viraston on hyväksyttävä 

a-g alakohdassa tarkoitetut tiedot ennen 

niiden asettamista saataville tämän 
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artiklan tarkoituksia varten. 

Or. en 
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17.11.2010A7-0290/85 

 

Tarkistus  85 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 h artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  5 a. Komissio hyväksyy delegoiduilla 

säädöksillä 100 k b artiklan ja 100 k c ja 

100 k d artiklassa säädettyjen edellytysten 

mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt ja 

edellytykset tässä otsikossa tarkoitettujen 

internetsivuostojen rekisteröinnille ja 

seurannalle ja niillä tarjotulle tiedolle 

taatakseen esitettyjen tietojen 

luotettavuuden sekä niiden 

yhdenmukaisuuden kyseisten lääkkeiden 

hyväksynnän ja rekisteröinnin kanssa 

antaakseen kuluttajille takeet siitä, että 

internetsivusto tai kyseiset tiedot ovat 

ajantasaisia ja perustuvat faktoihin. 

Sääntöihin ja edellytyksiin on 

sisällytettävä hyväksyttyjen sivustojen 

sertifiointi- tai laadunarviointikriteerit. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0290/86 

Tarkistus  86 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 i – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) niiden seuraamusten määrittäminen, 

jotka määrätään, jos tämän osaston 

täytäntöönpanemiseksi annettuja 

säännöksiä rikotaan 

a) niiden seuraamusten määrittäminen, 

jotka määrätään, jos tämän osaston 

täytäntöönpanemiseksi annettuja 

säännöksiä rikotaan; seuraamusten on 

oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0290/87 

Tarkistus  87 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

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 

rokotuskampanjoihin. 

 Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset hyväksyvät tällaiset 

kampanjat vain silloin, kun varmistetaan, 

että teollisuus tarjoaa kampanjan 

yhteydessä objektiivista ja puolueetonta 

tietoa sairauden syistä, rokotuksen 

tehokkuudesta sekä rokotuksen ei-

toivotuista vaikutuksista ja 

vasta-aiheista." 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0290/88 

Tarkistus  88 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämä osasto ei koske 

a) ihmisten terveyteen tai sairauksiin 

liittyviä tietoja edellyttäen, ettei niillä ole 

edes epäsuoraa yhteyttä lääkkeeseen 

b) aineistoa, jota myyntiluvan haltija 

toimittaa terveydenhuollon 

ammattihenkilöstölle potilaille jaettavaksi. 

 

2. Tämä osasto ei koske lääkemääräystä 

edellyttävien lääkkeiden aineistoa, jota 

myyntiluvan haltija toimittaa 

terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 

potilaille jaettavaksi. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöstö voi antaa tällaisia 

lääkkeitä potilaalle ainoastaan 

henkilökohtaisesti tutkimuksen aikana, 

mikäli katsoo potilaan tarvitsevan niitä. 

Aineistossa on ilmoitettava, että tiedot 

ovat myyntiluvan haltijan antamia. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0290/89 

Tarkistus  89 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 h artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 a. Rekisteröintijäsenvaltiot laativat 

luettelon rekisteröidyistä 

internetsivustoista ja päivittävät sitä. 

Luettelot on asetettava kuluttajien 

saataville. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.11.2010 A7-0290/90 

Tarkistus  90 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Koska tällä direktiivillä otetaan 

ensimmäisen kerran käyttöön 

yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat 

reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 

tiedottamista, komission olisi arvioitava 

direktiivin toimivuus ja tarkistustarve 

viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. 

Olisi säädettävä myös siitä, että komissio 

laatii ohjeet, jotka perustuvat 

jäsenvaltioiden kokemuksiin tiedottamisen 

seurannasta. 

(15) Koska tällä direktiivillä otetaan 

ensimmäisen kerran käyttöön 

yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat 

reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle 

tiedottamista, komission olisi arvioitava 

direktiivin toimivuus ja tarkistustarve 

viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. 

Olisi säädettävä myös siitä, että komissio 

laatii yhteistyössä kaikkien asianosaisten, 

kuten potilasjärjestöjen ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöstön, 

kanssa ohjeet, jotka perustuvat 

jäsenvaltioiden kokemuksiin tiedottamisen 

seurannasta. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.11.2010 A7-0290/91 

Tarkistus  91 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (15 a) Komission olisi kuultava kaikkia 

asianosaisia, kuten riippumattomia 

potilas-, terveys- ja kuluttajajärjestöjä ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöstöä 

tämän direktiivin täytäntöönpanoon ja 

sen soveltamiseen jäsenvaltioissa 

liittyvissä kysymyksissä. 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0290/92 

Tarkistus  92 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

COM(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 ja kaikkia 

asianosaisia, kuten potilasjärjestöjä 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 
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17.11.2010 A7-0290/93 

Tarkistus  93 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 k a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  100 k a artikla 

 Komissio kuulee kaikkia asianosaisia, 

kuten riippumattomia potilas-, terveys- ja 

kuluttajajärjestöjä tämän direktiivin 

täytäntöönpanoon ja sen soveltamiseen 

jäsenvaltioissa liittyvissä kysymyksissä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.11.2010 A7-0290/94 

Tarkistus  94 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 l artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio julkaisee viimeistään [lisätään 

päivämäärä viisi vuotta muutosdirektiivin 

voimaantulosta] kertomuksen tämän 

osaston täytäntöönpanosta saaduista 

kokemuksista ja arvioi, onko sitä tarpeen 

tarkistaa. Komissio toimittaa kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle." 

Komissio julkaisee viimeistään [lisätään 

päivämäärä viisi vuotta muutosdirektiivin 

voimaantulosta] kaikkia asianosaisia, 

kuten riippumattomia potilas-, terveys- ja 

kuluttajajärjestöjä ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöstöä, kuultuaan 

kertomuksen tämän osaston 

täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista 

ja arvioi, onko sitä tarpeen tarkistaa. 

Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.11.2010 A7-0290/95 

Tarkistus  95 

Jorgo Chatzimarkakis, Corinne Lepage 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2001/83/EY 

88 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (2 a) Lisätään 88 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 "6 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 

kieltoa sovelletaan Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeusasiassa C-421/07 

antaman tuomion mukaisesti myös 

kolmanteen osapuoleen siinäkin 

tapauksessa, että kyseinen kolmas 

osapuoli toimii omasta aloitteestaan ja 

oikeudellisesti ja tosiasiallisesti täysin 

riippumattomasti kyseisen lääkkeen 

valmistajasta ja myyjästä." 

Or. en 
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17.11.2010 A7-0290/96 

Tarkistus  96 

Marina Yannakoudakis 

ECR-ryhmän puolesta 

Jorgo Chatzimarkakis 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0290/2010 

Christofer Fjellner 

Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta 

Direktiivi 2001/83/EY 

100 g artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on riittävät ja tehokkaat 

menetelmät väärinkäytösten välttämiseksi 

silloin, kun myyntiluvan haltija levittää 

yleisölle tai yksittäisille henkilöille tietoja 

luvan saaneesta reseptilääkkeestä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

väärinkäytösten välttäminen siten, että 

ainoastaan myyntiluvan haltija antaa 

tietoja ja ainoastaan sellaisia luvan 

saanutta reseptilääkettä koskevia tietoja, 

jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat 

hyväksyneet, ja siinä muodossa, joka on 

hyväksytty tietojen tarjoamiseen yleisölle 

tai yksittäisille henkilöille. Jäsenvaltiot 

voivat poikkeuksellisesti jatkaa sellaisia 

valvontamekanismeja, joita ne ovat 

soveltaneet 31 päivään joulukuuta 2008 

mennessä, ilman että tämä estää kyseisten 

valvontamekanismien tehostamisen. 

Komissio tarkastaa ja hyväksyy nämä 

järjestelmät sekä niihin tehtävät 

parannukset ja kuulee tällöin 

toimivaltaisia viranomaisia. 

Or. en 

 

 


