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Pakeitimas 28
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą. 

Or. frPagrindimas

Šiais teisėkūros pasiūlymais atveriamos durys tiesioginei farmacijos įmonių reklamai. Kyla 
įspūdis, kad vieninteliai Komisijos motyvai siūlant iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus 
yra tarnauti komerciniams farmacijos įmonių interesams išplečiant šių įmonių rinkas. Šie 
veiksmai neduoda naudos nei Europos piliečiams, nei valstybėms narėms. Priešingai, tai 
reikštų išlaidų didėjimą ir būtų keliama rizika pacientams. Šie pasiūlymai turėtų būti iš esmės 
peržiūrėti. 

Pakeitimas 29
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas blogai pagrįstas. Jame nenustatyta tinkama informacijos strategija, kuri atitiktų 
pacientų poreikius. Vietoje to, daugiausia dėmesio skiriama siekiui, kad pramonė turėtų 
teisėtus interesus skleisti vadinamąją informaciją. Pasiūlyme panaikinamas reklamos ir 
informacijos skirtumas, tai geriausia matyti atkreipiant dėmesį į bandymą leisti skelbti 
vadinamąją informaciją spaudoje. Tinkama informacijos strategija turi būti kur kas platesnė 
ir ją turi vykdyti įstaigos, o ne farmacijos kampanijos. Naujoji Komisija turėtų pateikti naują 
pasiūlymą, nes kitaip EP turėtų visą šį pasiūlymą perrašyti.
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Pakeitimas 30
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, nustatytos žmonėms skirtų vaistų 
reklamos suderintos taisyklės. Visų pirma 
draudžiama receptinius vaistus reklamuoti 
visuomenei.

(1) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, nustatytos žmonėms skirtų vaistų 
reklamos suderintos taisyklės. Visų pirma, 
siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,
draudžiama receptinius vaistus reklamuoti 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu priminti, kad tik pagal receptus parduodamų vaistų statusas ir draudimas reklamuoti 
receptinius vaistus taikomi siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą.

Pakeitimas 31
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, nustatytos žmonėms skirtų vaistų 
reklamos suderintos taisyklės. Visų pirma 
draudžiama receptinius vaistus reklamuoti 
visuomenei. Dėl informacijos:

(1) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, nustatytos žmonėms skirtų vaistų 
reklamos suderintos taisyklės. Visų pirma, 
siekiant apsaugoti žmonių sveikatą,
draudžiama receptinius vaistus reklamuoti 
visuomenei.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu prisiminti, kad draudimas reklamuoti receptinius vaistus taikomas siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą.

Pakeitimas 32
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos 
išsamios taisyklės dėl to, kokie dokumentai 
informacijos tikslais turi būti pridedami 
prie leidimo prekiauti, t. y. vaisto 
charakteristikų santrauka (teikiama 
sveikatos priežiūros specialistams) ir 
pakuotės lapelis (įdedamas į vaisto 
pakuotę, kai vaistas išduodamas pacientui). 
O dėl leidimų prekiauti turėtojų 
informacijos platinimo visuomenei, 
direktyvoje tik numatyta, kad tam tikrai
informuojamajai veiklai netaikomos 
reklamos taisyklės, bet nenustatyta 
suderinta nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus turinio ir kokybės 
sistema arba galimų tokios informacijos 
platinimo kanalų sistema.

(2) Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos 
išsamios taisyklės dėl to, kokie dokumentai 
informacijos tikslais turi būti pridedami 
prie leidimo prekiauti, t. y. vaisto 
charakteristikų santrauka (teikiama 
sveikatos priežiūros specialistams) ir 
pakuotės lapelis (įdedamas į vaisto 
pakuotę, kai vaistas išduodamas pacientui). 
O dėl leidimų prekiauti turėtojų 
informacijos platinimo visuomenei, 
direktyvoje tik numatyta, kad tam tikrai 
informuojamajai veiklai netaikomos 
reklamos taisyklės, bet nenustatyta 
suderinta nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus turinio ir kokybės 
sistema atsižvelgiant į platesnę pacientams 
skiriamos informacijos strategiją. Be to, 
direktyvoje nenumatyta galimų tokios 
informacijos platinimo kanalų sistema ir 
nenumatytas pakuotės lapelis, kuris būtų 
patogus naudoti ir atitiktų pacientų 
poreikius. Taigi pakuotės lapelis turėtų 
tapti pacientams skirtu lapeliu.

Or. en

Pagrindimas

Lemiamas klausimas, kuriuo plačiai diskutavo ir kurį pripažino valstybės narės ir 
suinteresuotieji subjektai bei kurį patvirtino Farmacijos forumas, buvo platesnės ir 
išsamesnės pacientams skiriamos informacijos, įskaitant įsipareigojimą šviesti sveikatos 
klausimais, poreikis. Šis pakuotės informacijos lapelis nėra patogus naudoti pacientams ir 
neatitinka tikrų pacientų poreikių. Siekiant didinti lapeliuose pateiktos informacijos aiškumą 
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ir siekiant, kad ši informacija pacientams būtų dar lengviau suprantama, reikia tęsti Europos 
vaistų agentūros pradėtą darbą, kuriuo turi būti naudojamasi kaip gerosios patirties 
pavyzdžiu, skirtu nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas 33
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos 
išsamios taisyklės dėl to, kokie dokumentai 
informacijos tikslais turi būti pridedami 
prie leidimo prekiauti, t. y. vaisto 
charakteristikų santrauka (teikiama 
sveikatos priežiūros specialistams) ir 
pakuotės lapelis (įdedamas į vaisto 
pakuotę, kai vaistas išduodamas pacientui). 
O dėl leidimų prekiauti turėtojų 
informacijos platinimo visuomenei, 
direktyvoje tik numatyta, kad tam tikrai 
informuojamajai veiklai netaikomos 
reklamos taisyklės, bet nenustatyta 
suderinta nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus turinio ir 
kokybės sistema arba galimų tokios 
informacijos platinimo kanalų sistema.

(2) Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos 
išsamios taisyklės dėl to, kokie dokumentai
informacijos tikslais turi būti pridedami 
prie leidimo prekiauti, t. y. vaisto 
charakteristikų santrauka (teikiama 
sveikatos priežiūros specialistams) ir 
pakuotės lapelis (įdedamas į vaisto 
pakuotę, kai vaistas išduodamas pacientui). 
Šios taisyklės turėtų būti patobulintos ir 
geriau sustiprintos siekiant sudaryti 
sąlygas pagerinti šių dokumentų aiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinę formuluotę, pasakytina, jog iškyla reklamos ir informacijos, kurią 
platina leidimo prekiauti turėtojas, apibrėžties problema. Visų pirma turėtų būti siekiama 
padaryti oficialiai patvirtintą lapelį naudingesnį ir lengviau pacientams suprantamą 
užtikrinant, kad farmacijos įmonės nuolat laikytųsi savo įsipareigojimų, susijusių su vaistų 
pakuotėmis ir pacientams skiriamais lapeliais (t. y. konsultuotųsi su pacientų, kuriems 
skiriami vaistai, grupėmis) (Direktyvos 2001/83/EB, kuri pakeista Direktyva 2004/27/EB, 59 
straipsnio įgyvendinimas).
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Pakeitimas 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos 
išsamios taisyklės dėl to, kokie dokumentai 
informacijos tikslais turi būti pridedami 
prie leidimo prekiauti, t. y. vaisto 
charakteristikų santrauka (teikiama 
sveikatos priežiūros specialistams) ir 
pakuotės lapelis (įdedamas į vaisto 
pakuotę, kai vaistas išduodamas pacientui). 
O dėl leidimų prekiauti turėtojų 
informacijos platinimo visuomenei, 
direktyvoje tik numatyta, kad tam tikrai 
informuojamajai veiklai netaikomos 
reklamos taisyklės, bet nenustatyta 
suderinta nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus turinio ir kokybės 
sistema arba galimų tokios informacijos 
platinimo kanalų sistema.

(2) Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos 
išsamios taisyklės dėl to, kokie dokumentai 
informacijos tikslais turi būti pridedami 
prie leidimo prekiauti, t. y. vaisto 
charakteristikų santrauka (teikiama 
sveikatos priežiūros specialistams) ir 
pakuotės lapelis (įdedamas į vaisto 
pakuotę, kai vaistas išduodamas pacientui). 
O dėl leidimų prekiauti turėtojų 
informacijos pateikimo pacientams ir
visuomenei, direktyvoje tik numatyta, kad 
tam tikrai informuojamajai veiklai 
netaikomos reklamos taisyklės, bet 
nenustatyta suderinta nereklaminio 
pobūdžio informacijos apie vaistus turinio 
ir kokybės sistema arba galimų tokios 
informacijos pateikimo kanalų sistema.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams. Taigi leidimų prekiauti turėtojai 
nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistinius preparatus turi pateikti pacientams ir 
visuomenei vadovaudamiesi vadinamuoju paieškos principu, t. y., pacientai ir (arba) 
visuomenė gali gauti informaciją, jeigu jiems tokios informacijos reikia (priešingai negu 
vadovaudamiesi vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų 
prekiauti turėtojai platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 35
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Remdamasi Direktyvos 2001/83/EB 
88a straipsniu, 2007 m. gruodžio 20 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikė komunikatą „Dėl ataskaitos apie 
dabartinę informacijos apie vaistinius 
preparatus teikimo pacientams praktiką“. 
Ataskaitoje padaryta išvada, kad valstybės 
narės priėmė skirtingas informacijos 
teikimo taisykles ir tvarką, dėl to pacientų 
ir visuomenės galimybės gauti 
informaciją apie vaistus yra nelygios.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti reguliavimo institucijas būti iniciatyvesnėmis ir skaidriomis informacijos 
teikėjomis, siekiant užtikrinti visapusišką visuomenės prieigą prie duomenų apie vaistų (ir jų 
variantų) veiksmingumą ar rezultatyvumą bei saugumą tiek prieš teikiant produktą į rinką, 
tiek jį pateikus į rinką.

Pakeitimas 36
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Remdamasi Direktyvos 2001/83/EB 
88a straipsniu, 2007 m. gruodžio 20 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikė komunikatą „Dėl ataskaitos apie 
dabartinę informacijos apie vaistinius 
preparatus teikimo pacientams praktiką“. 
Ataskaitoje padaryta išvada, kad valstybės 
narės priėmė skirtingas informacijos 
teikimo taisykles ir tvarką, dėl to pacientų 
ir visuomenės galimybės gauti informaciją 
apie vaistus yra nelygios.

(3) Remdamasi Direktyvos 2001/83/EB 
88a straipsniu, 2007 m. gruodžio 20 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikė komunikatą „Dėl ataskaitos apie 
dabartinę informacijos apie vaistinius 
preparatus teikimo pacientams praktiką“. 
Ataskaitoje padaryta išvada, kad valstybės 
narės priėmė skirtingas informacijos 
teikimo taisykles ir tvarką, dėl to pacientų 
ir visuomenės galimybės gauti informaciją, 
nurodytą atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje ir charakteristikų santraukoje,
yra nelygios. Tokia nepateisinama 
nelygybė siekiant gauti kitose valstybėse 
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narėse viešai prieinamą informaciją apie 
vaistus turėtų būti panaikinta.

Or. en

Pagrindimas

Visa informacija turėtų būti prieinama, nesvarbu, kiek sunki yra liga.

Pakeitimas 37
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kalbant apie mokslinę informaciją, 
pasakytina, kad su skaidrumu susiję 
kompetentingų institucijų įsipareigojimai 
nustatyti Direktyvoje 2001/83/EB. Vis 
dėlto, esama įrodymų, kad 
kompetentingos institucijos riboja 
visuomenės prieigą prie informacijos dėl 
komercinio konfidencialumo plataus 
aiškinimo. Siekiant išvengti tokių 
praktikos skirtumų, reikia paaiškinti 
kompetentingų institucijų įsipareigojimus 
suteikti visuomenei prieigą prie 
informacijos.

Or. en

Pakeitimas 38
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kalbant apie mokslinės informacijos 
sritį, pasakytina, kad Direktyvoje 
2001/83/EB nustatomi skaidrumo 
įpareigojimai visoms nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms, tačiau 
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taikant dabartinę teisinę sistemą įgyta 
patirtis taip pat rodo, kad dėl komercinio 
konfidencialumo pernelyg plataus 
aiškinimo nacionalinės kompetentingos 
institucijos taiko tam tikrus visuomenės 
galimybių gauti informaciją apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skatinti reguliavimo institucijas būti iniciatyvesnėmis ir skaidriomis informacijos 
teikėjomis, siekiant užtikrinti visapusišką visuomenės prieigą prie duomenų apie vaistų (ir jų 
variantų) veiksmingumą ar rezultatyvumą bei saugumą tiek prieš teikiant produktą į rinką, 
tiek jį pateikus į rinką.

Pakeitimas 39
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
taip pat parodė, kad tam tikrų farmacijos 
įmonių galimybės teikti informaciją 
ribojamos dėl to, kad Bendrijoje reklamos 
ir informacijos sąvokos aiškinamos 
skirtingai.

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
taip pat parodė, kad Sąjungoje reklamos ir 
informacijos sąvokos aiškinamos skirtingai
ir dėl to galėjo kilti paslėptos reklamos 
pateikimo visuomenei atvejų.

Or. fr

Pakeitimas 40
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
taip pat parodė, kad tam tikrų farmacijos 
įmonių galimybės teikti informaciją 
ribojamos dėl to, kad Bendrijoje reklamos 
ir informacijos sąvokos aiškinamos 

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
taip pat parodė, kad tam tikrų farmacijos 
įmonių galimybės teikti informaciją 
ribojamos dėl to, kad Bendrijoje reklamos 
ir informacijos sąvokos aiškinamos 
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skirtingai. skirtingai. Siekiant užtikrinti pacientų 
saugumą, kiekviena sąvoka turėtų būti 
apibrėžta ir vienodai aiškinama visose ES 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visų ES pacientų prieigos prie informacijos lygybę ir pacientų saugumą bei 
norint apsaugoti visuomenės sveikatą, itin svarbu aiškiai skirti informaciją nuo reklamos. Itin 
svarbu visose valstybėse narėse suderinti šių sąvokų supratimą ir aiškinimą.

Pakeitimas 41
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
taip pat parodė, kad tam tikrų farmacijos 
įmonių galimybės teikti informaciją 
ribojamos dėl to, kad Bendrijoje reklamos 
ir informacijos sąvokos aiškinamos 
skirtingai.

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
taip pat parodė, kad Bendrijoje reklamos ir 
informacijos sąvokų skirtumas neaiškus ir 
kad dėl to visuomenei pateikiama užslėpta 
reklama.

Or. en

Pagrindimas

Dėl skirtingo reklamos ir informacijos sąvokų aiškinimo visuomenei gali būti pateikiama 
užslėpta reklama.

Pakeitimas 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis (4) Galiojančių teisės aktų taikymo patirtis 
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taip pat parodė, kad tam tikrų farmacijos 
įmonių galimybės teikti informaciją 
ribojamos dėl to, kad Bendrijoje reklamos 
ir informacijos sąvokos aiškinamos 
skirtingai.

taip pat parodė, kad tam tikrų farmacijos 
įmonių galimybės pateikti informaciją 
pacientams ir visuomenei ribojamos dėl 
to, kad Bendrijoje reklamos ir informacijos 
sąvokos aiškinamos skirtingai.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams. Taigi leidimų prekiauti turėtojai 
nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistinius preparatus turi teikti pacientams ir 
visuomenei vadovaudamiesi vadinamuoju paieškos principu, t. y., pacientai ir (arba) 
visuomenė gali gauti informaciją, jeigu jiems tokios informacijos reikia (priešingai negu 
vadovaudamiesi vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų 
prekiauti turėtojai platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 43
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Skirtingos nacionalinės priemonės taip 
pat gali turėti poveikio tinkamam vaistų 
vidaus rinkos veikimui, nes leidimų 
prekiauti turėtojų galimybės platinti 
informaciją apie vaistus valstybėse narėse 
nėra vienodos, o vienoje valstybėje 
platinama informacija gali turėti poveikio 
kitose valstybėse narėse. Šis poveikis bus 
didesnis, jeigu tai vaistai, apie kuriuos 
teikiama informacija (vaisto charakteristikų 
santrauka ir pakuotės lapelis) suderinta 
Bendrijos lygmeniu. Tai pasakytina apie 
vaistus, kurių leidimus prekiauti valstybės 
narės suteikė pagal savitarpio pripažinimo 
sistemą, nustatytą Direktyvos 2001/83/EB 
III antraštinės dalies IV skyriuje.

(6) Skirtingos nacionalinės priemonės taip 
pat gali turėti poveikio tinkamam vaistų 
vidaus rinkos veikimui, nes leidimų 
prekiauti turėtojų galimybės pranešti apie 
vaistus valstybėse narėse nėra vienodos, o 
vienoje valstybėje pranešimai gali turėti 
poveikio kitose valstybėse narėse. Šis 
poveikis bus didesnis, jeigu tai vaistai, apie 
kuriuos teikiama informacija (vaisto 
charakteristikų santrauka ir pakuotės 
lapelis) suderinta Bendrijos lygmeniu. Tai 
pasakytina apie vaistus, kurių leidimus 
prekiauti valstybės narės suteikė pagal 
savitarpio pripažinimo sistemą, nustatytą 
Direktyvos 2001/83/EB III antraštinės 
dalies IV skyriuje.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinę formuluotę, pasakytina, jog iškyla reklamos ir informacijos, kurią 
platina leidimo prekiauti turėtojas, apibrėžties problema. Taigi geriau nurodyti leidimų 
prekiauti turėtojų pranešimą.

Pakeitimas 44
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti informacijos ir kad 
būtų galima gauti kokybiškos, objektyvios 
ir patikimos nereklaminio pobūdžio
informacijos apie vaistus.

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti tinkamos, 
nepriklausomos su sveikata susijusios 
informacijos, kurią galima palyginti, ir 
kad būtų galima apsaugoti pacientus nuo 
klaidinančios ar šališkos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Naudinga pacientams skiriama informacija apie terapiją turėtų būti tokia, kad informaciją 
būtų galima palyginti, siekiant, kad pacientai sužinotų apie skirtingą įmanomą gydymą ir 
žinotų, ko iš to gydymo tikėtis bei galėtų sąmoningai pasirinkti (arba dalyvauti renkantis). 
Draudimas reklamuoti receptinius vaistus turėtų būti sustiprintas, o ne susilpnintas reklamą 
pervadinant informacija. Kokybiškumo, objektyvumo ir nereklaminio pobūdžio kriterijai yra 
neaiškūs ir visiškai nerealistiški, jei informacijos šaltinis yra leidimo prekiauti turėtojas.

Pakeitimas 45
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti informacijos ir kad 
būtų galima gauti kokybiškos, objektyvios 
ir patikimos nereklaminio pobūdžio
informacijos apie vaistus.

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti tinkamos, 
nepriklausomos su sveikata susijusios 
informacijos, kurią galima palyginti, ir 
kad būtų galima apsaugoti pacientus nuo 
klaidinančios ar šališkos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Naudinga pacientams skiriama informacija apie terapiją turėtų būti tokia, kad informaciją 
būtų galima palyginti, siekiant, kad pacientai sužinotų apie skirtingą įmanomą gydymą ir 
žinotų, ko iš to gydymo tikėtis bei galėtų sąmoningai pasirinkti (arba dalyvauti renkantis). 
Draudimas reklamuoti receptinius vaistus turėtų būti sustiprintas, o ne susilpnintas reklamą 
pervadinant informacija. Kokybiškumo, objektyvumo ir nereklaminio pobūdžio kriterijai yra 
neaiškūs ir nerealistiški, jei informacijos šaltinis yra leidimo prekiauti turėtojas.

Pakeitimas 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti informacijos ir kad 
būtų galima gauti kokybiškos, objektyvios 
ir patikimos nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus.

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti informacijos ir kad 
būtų galima gauti kokybiškos, objektyvios 
ir patikimos nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus ir labiau atkreipti 
dėmesį į pacientų interesus. Turėtų būti 
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užtikrinama jų teisė lengvai gauti tam 
tikrą informaciją, kaip antai, vaisto 
charakteristikų santrauką ir elektroninės 
formos bei atspausdintą popieriuje 
pakuotės lapelį.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikėtų skirti pacientams. Taigi reikėtų atkreipti dėmesį į 
pacientus ir jų interesus. Turėtų būti aišku, kad pacientai turi teisę gauti tam tikrą 
informaciją, o ne farmacijos pramonė turi teisę platinti informaciją.

Pakeitimas 47
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti informacijos ir kad 
būtų galima gauti kokybiškos, objektyvios 
ir patikimos nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus.

(7) Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, 
šiuolaikinių komunikacijos priemonių 
techninę pažangą ir į tai, kad pacientai 
visoje Europos Sąjungoje aktyviau domisi 
sveikatos priežiūra, būtina iš dalies keisti 
galiojančius teisės aktus, kad mažiau 
skirtųsi galimybės gauti informacijos ir kad 
būtų galima gauti kokybiškos, objektyvios 
ir patikimos nereklaminio pobūdžio 
informacijos apie vaistus. Todėl būtinos 
sertifikuotos ir registruotos interneto 
svetainės, skirtos nepriklausomai, 
objektyviai ir nereklaminio pobūdžio 
informacijai teikti.

Or. en

Pagrindimas

Sertifikuotos ir registruotos interneto svetainės bus pagrindinis kokybiškos informacijos apie 
sveikatą teikimo būdas.
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Pakeitimas 48
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį teikdami visuomenei informaciją 
apie vaistus. Valstybės narės turėtų 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais 
kanalais. Leidimų prekiauti turėtojai gali 
teikti vertingą nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie vaistus. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti konkrečios 
leidimų prekiauti turėtojų informacijos apie 
vaistus teikimo visuomenei teisinę sistemą. 
Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį teikdami visuomenei 
informaciją apie vaistus. Valstybės narės 
turėtų sudaryti geresnes galimybes 
pacientams gauti kokybišką informaciją 
tinkamais kanalais. Leidimų prekiauti 
turėtojai gali teikti vertingą nereklaminio 
pobūdžio informaciją apie vaistus. Todėl 
šioje direktyvoje, atsižvelgiant į išsamesnę 
Pacientams pateikiamos informacijos 
strategiją, reikėtų nustatyti konkrečios 
leidimų prekiauti turėtojų informacijos apie 
vaistus prieigos užtikrinimo visuomenei 
teisinę sistemą. Turėtų ir toliau būti 
draudžiama visuomenei skirta receptinių 
vaistų reklama. Šios direktyvos nuostatos, 
susijusios su leidimų prekiauti turėtojų 
užtikrinama prieiga prie informacijos, 
nepažeisdamos pacientų ir jų gydytojų 
santykių, turėtų prisidėti užtikrinant tai, 
kad pacientai būtų geriau informuojami. 
Informacijos kokybė ir tikslumas turėtų 
būti pagerinti atsižvelgiant į geresnį 
pacientų informavimą, taigi siekiant 
geresnės pacientų sveikatos. Ši 
informacija turėtų būti grindžiama 
moksliniais kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Informacija turėtų būti grindžiama moksliniais kriterijais, siekiant užtikrinti visuomenę, jog 
informacija yra pagrįsta.
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Pakeitimas 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį teikdami visuomenei informaciją 
apie vaistus. Valstybės narės turėtų 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais 
kanalais. Leidimų prekiauti turėtojai gali 
teikti vertingą nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie vaistus. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti konkrečios 
leidimų prekiauti turėtojų informacijos 
apie vaistus teikimo visuomenei teisinę 
sistemą. Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį teikdami visuomenei 
informaciją apie vaistus. Nors jau esama 
daug nepriklausomos informacijos apie 
vaistus, kurią teikia, pavyzdžiui, 
nacionalinės valdžios institucijos ar 
sveikatos priežiūros specialistai, padėtis 
valstybėse narėse ir padėtis, susijusi su 
įvairiais turimais produktais, labai 
skiriasi. Valstybės narės ir Komisija turėtų 
dėti daug daugiau pastangų siekdamos 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais
kanalais.

Or. en

Pakeitimas 50
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį teikdami visuomenei informaciją 
apie vaistus. Valstybės narės turėtų 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais 
kanalais. Leidimų prekiauti turėtojai gali 
teikti vertingą nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie vaistus. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti konkrečios 
leidimų prekiauti turėtojų informacijos apie 

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį teikdami visuomenei informaciją 
apie vaistus. Valstybės narės turėtų 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais 
kanalais. Nemenkinant nacionalinių 
kompetentingų institucijų ir sveikatos 
priežiūros specialistų vaidmens, kurį jie 
atlieka siekiant geriau informuoti 
pacientus ir visuomenę, svarbos, leidimų
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vaistus teikimo visuomenei teisinę sistemą. 
Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

prekiauti turėtojai gali teikti papildomą 
nereklaminio pobūdžio informaciją apie 
savo vaistus. Todėl šioje direktyvoje 
reikėtų nustatyti konkrečios leidimų 
prekiauti turėtojų informacijos apie vaistus 
pateikimo visuomenei teisinę sistemą. 
Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai yra patys svarbiausi ir pagrindiniai patikimos ir objektyvios informacijos apie 
vaistinius preparatus pacientams ir visuomenei teikėjai. Leidimų prekiauti turėtojai gali teikti 
papildomą informaciją, tačiau jie negali pakeisti nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
sveikatos priežiūros specialistų.

Pakeitimas 51
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį teikdami visuomenei informaciją 
apie vaistus. Valstybės narės turėtų 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais 
kanalais. Leidimų prekiauti turėtojai gali 
teikti vertingą nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie vaistus. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti konkrečios 
leidimų prekiauti turėtojų informacijos 
apie vaistus teikimo visuomenei teisinę 
sistemą. Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį teikdami visuomenei 
informaciją apie vaistus. Valstybės narės 
turėtų sudaryti geresnes galimybes 
pacientams gauti kokybišką informaciją 
tinkamais kanalais. Turėtų ir toliau būti 
draudžiama visuomenei skirta receptinių 
vaistų reklama.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad naujomis nuostatomis nesiekiama pakeisti paciento ir sveikatos 
priežiūros specialisto santykių, tik juos paremti. Itin konkurencingoje aplinkoje vaistus 
gaminančios įmonės turi reklamuoti savo produktus, o ne tik informuoti apie kitas prevencijos 
ar gydymo galimybes, taigi visa jų skleidžiama informacija iš esmės bus reklaminio pobūdžio.

Pakeitimas 52
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti svarbų
vaidmenį teikdami visuomenei informaciją 
apie vaistus. Valstybės narės turėtų 
sudaryti geresnes galimybes pacientams 
gauti kokybišką informaciją tinkamais 
kanalais. Leidimų prekiauti turėtojai gali 
teikti vertingą nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie vaistus. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti konkrečios 
leidimų prekiauti turėtojų informacijos apie 
vaistus teikimo visuomenei teisinę sistemą. 
Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

(8) Nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai ir toliau turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį teikiant visuomenei 
informaciją apie vaistus. Valstybės narės 
turėtų sudaryti geresnes galimybes 
pacientams gauti kokybišką informaciją 
tinkamais kanalais. Leidimų prekiauti 
turėtojai gali teikti vertingą nereklaminio 
pobūdžio informaciją apie vaistus. Todėl 
šioje direktyvoje reikėtų nustatyti 
konkrečios leidimų prekiauti turėtojų 
informacijos apie vaistus teikimo 
visuomenei teisinę sistemą. Turėtų ir toliau 
būti draudžiama visuomenei skirta 
receptinių vaistų reklama.

Or. fr

Pakeitimas 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Nedarant poveikio nacionalinių 
kompetentingų institucijų bei sveikatos 
priežiūros institucijų vaidmeniui, kurį jos 
vaidina siekiant geriau informuoti 
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pacientus bei plačiąją visuomenę, leidimo 
prekiauti turėtojai gali tapti papildomu ne 
reklaminio pobūdžio informacijos apie 
savo vaistus, šaltiniu. Todėl šia direktyva 
turėtų būti sukurtas teisinis pagrindas, 
reglamentuojantis leidimo prekiauti 
turėtojų  atliekamą konkrečios 
informacijos plačiajai visuomenei apie 
vaistus teikimą. Turėtų ir toliau būti 
draudžiama visuomenei skirta receptinių 
vaistų reklama.

Or. en

Pakeitimas 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik receptiniams 
vaistams, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 
visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama.

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik informacijos 
susijusios su receptiniais vaistais teikimui, 
už kurį atsakingi leidimų prekiauti 
turėtojai ir kuri buvo patvirtinta 
kompetentingų institucijų, nes pagal 
galiojančias Bendrijos taisykles, jei 
laikomasi tam tikrų sąlygų, visuomenei 
skirta nereceptinių vaistų reklama 
leidžiama.

Or. en

Pakeitimas 55
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik receptiniams 
vaistams, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik receptiniams 
vaistams, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 
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visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama.

visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama. Šia direktyva iš 
valstybių narių reikalaujama tam tiktais 
informacijos kanalais ir vykdant tinkamą 
priežiūrą leidimų prekiauti turėtojui arba 
jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai leisti 
plačiajai visuomenei teikti tam tikrą 
informaciją apie receptinius vaistus, 
kuriems suteikti leidimai prekiauti. Turi 
būti leidžiama teikti informaciją, kuriai 
netaikomos VIIIa antraštinės dalies 
nuostatos, jei ši informacija nėra reklama.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama siūlomos direktyvos taikymo sritis. Svarbu, kad pagal naujus teisės aktus per 
neapsižiūrėjimą nebūtų uždrausta teikti tam tikros informacijos, pavyzdžiui, informacijos apie 
sveikatos priežiūros specialistų atsakymus, pateiktus tyrimų dėl vartojimo ne pagal paskirtį 
metu.

Pakeitimas 56
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik receptiniams 
vaistams, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 
visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama.

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik informacijos 
susijusios su receptiniais vaistais teikimui, 
už kurį atsakingi leidimų prekiauti 
turėtojai, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 
visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama. Šios direktyvos 
nuostatomis nėra nepažeidžiamos jokios 
kitų asmenų ar organizacijų, ypač 
žiniasklaidos, pacientų arba pacientų 
organizacijų, teisės reikšti nuomonę apie 
receptinius vaistus, jeigu jie veikia 
nepriklausomai, ne leidimų prekiauti 
turėtojų vardu (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) ar interesais, arba pagal jų 
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instrukcijas ir pateikia savo informacijos 
šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 57
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama 
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus.

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama 
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus – būti 
objektyvia ir nešališka, orientuota į 
pacientą, paremta įrodymais, naujausia, 
patikima, suprantama, prieinama, 
skaidria, tinkama, derėti su įstatymiškai 
numatyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Trejus metus trukęs su vaistų gamyba susijusio forumo procesas, į kurį buvo įtraukti Europos 
Komisijos, valstybių narių, Europos Parlamento ir suinteresuotųjų šalių atstovai, buvo 
baigtas priėmus susitarimą dėl pacientams teikiamos informacijos kokybės kriterijų rinkinio. Į 
juos reikėtų atsižvelgti vykdant dabartinį teisės aktų leidybos darbą. Pavyzdžiai kaip kokybės 
principai naudojami praktikoje buvo pateikti konferencijoje „Dirbant pacientų labui“, kuri 
vyko 2009 m. kovo 25 d. bei Europos su vaistų gamyba susijusio forumo informaciniame 
dokumente dėl pacientams teikiamos informacijos.
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Pakeitimas 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama 
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus.

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama 
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
būti iš anksto patvirtinta kompetentingų 
institucijų ir teikiama tik patvirtintu 
pavidalu.

Or. en

Pakeitimas 59
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama 
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus.

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama 
tik patikima ir lyginamojo pobūdžio
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką, ypač pasinaudojant 
Bendrijos duomenų baze, kuri minima 
reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte ir 57 
straipsnio 2 dalyje (vėliau tekste ji 
vadinama „EudraPharm“ duomenų 
baze). Informacijoje turėtų būti atsižvelgta 
į pacientų poreikius ir pageidavimus, kad 
jie taptų labiau išprusę, galėtų pagrįstai 
rinktis ir vartoti tokius vaistus.
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Or. en

Pagrindimas

Ypač konkurencingoje aplinkoje vaistus gaminančios bendrovės privalo reklamuoti savo 
gaminius, o ne informuoti apie preventyvias arba kitas gydymo galimybes, taigi bet kokia jų 
teikiama informacija bus reklaminio pobūdžio. Vertinga pacientams teikiama informacija turi 
būti palyginama, leidžiant vartotojams išanalizuoti savo interesus, suteikti jiems realų 
supratimą apie jų sveikatos būklės raidą, padėti suprasti ar yra reikalingi papildomi tyrimai 
bei sužinoti kokie gydymo metodai egzistuoja ir ko iš jų galima tikėtis.

Pakeitimas 60
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus.

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų prieinama
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 
pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 61
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų platinama
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio
informacija apie receptinių vaistų naudą ir 
jų keliamą riziką. Informacijoje turėtų būti 
atsižvelgta į pacientų poreikius ir 

(10) Turėtų būti nustatytos nuostatos, 
kuriomis užtikrinama, kad būtų teikiama 
tik oficiali informacija apie receptinių 
vaistų, kuriems buvo išduotas leidimas,
naudą ir jų keliamą riziką, ypač 
pasinaudojant Bendrijos duomenų baze, 
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pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Todėl bet kokia visuomenei skirta 
informacija apie receptinius vaistus turėtų 
atitikti tam tikrus kokybės kriterijus.

kuri minima reglamento (EB) Nr. 
726/2004 57 straipsnio 1 dalies l punkte ir 
57 straipsnio 2 dalyje (vėliau tekste ji 
vadinama „EudraPharm“ duomenų 
baze). Informacijoje turėtų būti atsižvelgta 
į pacientų poreikius ir pageidavimus, kad 
jie taptų labiau išprusę, galėtų pagrįstai 
rinktis ir vartoti tokius vaistus.

Or. enPagrindimas

Informacijos teikimas turi apsiriboti oficialiais dokumentais. Todėl tampa nereikalinga 
nuoroda į kokybės kriterijus.

Pakeitimas 62
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų 
elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai leistų 
susipažinti tiktai su kokybiška 
informacija, ir atskirti nereklaminio 
pobūdžio informaciją nuo reklamos, turėtų 
būti nustatytos informacijos, su kuria
galima susipažinti, rūšys. Tikslinga 
paaiškinti, kad leidimų prekiauti turėtojai 
gali leisti susipažinti su patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose bei viešojo vertinimo 
ataskaitose pateikiama informacija.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme reikėtų nagrinėti pacientų teises susipažinti su kokybiška ir ne reklaminio pobūdžio 
informacija, o ne apie pramonės teisę tiesiogiai informuoti visuomenę apie savo gaminius.
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Pakeitimas 63
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys.
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų 
elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
patvirtintą informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams skelbti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir 
patvirtintuose pakuotės lapeliuose 
pateikiamą naujausią informaciją.

Or. enPagrindimas

Nėra veiksminga farmacijos pramonei leisti rengti dokumentus panaudojant tik kai kuriuos 
informacijos apie vaistą elementus, atskirtus nuo kitų elementų, kurie yra reikalingi norint 
gauti išsamią informaciją apie vaistą ir rengti laisvos formos pakuotės lapelius.  Dviejų rūšių 
pakuotės lapelių (oficialiai patvirtinto ir gamintojo perrašyto varianto) egzistavimas yra 
potencialiai klaidinantis. Egzistuoja pavojus, kad dėl šios priežasties visuomenei bus teikiama 
reklaminio pobūdžio informacija tik apie receptinius vaistus, o sveikatos priežiūros 
institucijoms bus sukurta administravimo našta. 

Pakeitimas 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai leistų 
susipažinti su tiktai kokybiška 
informacija, ir atskirti nereklaminio 
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reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų elementais, 
ir kitą tinkamai apibrėžtą su vaistais 
susijusią informaciją.

pobūdžio informaciją nuo reklamos, turėtų 
būti nustatytos informacijos, su kuria 
leidžiama susipažinti, rūšys. Tikslinga 
leisti leidimų prekiauti turėtojams 
supažindinti su patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiama informacija, su šiais 
dokumentais suderinta informacija, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų elementais, 
ir kita tinkamai apibrėžta su vaistais 
susijusia informacija.
(Šis pakeitimas taikomas visam dokumento 
tekstui. Jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.) 

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams. Taigi leidimų prekiauti turėtojai 
nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistinius preparatus turi teikti pacientams ir 
visuomenei vadovaudamiesi vadinamuoju paieškos principu, t. y., pacientai ir (arba) 
visuomenė gali gauti informaciją, jeigu jiems tokios informacijos reikia (priešingai negu 
vadovaudamiesi vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų 
prekiauti turėtojai platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 65
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų 

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pacientui 
skirtuose lapeliuose pateikiamą 
informaciją.
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elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Mintis suformuluota nepakankamai aiškiai. Ją reikia pateikti aiškiau konkrečiau..

Pakeitimas 66
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų 
elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
patvirtintą ir įstatymus atitinkančią 
informaciją, tikslinga leisti leidimų 
prekiauti turėtojams supažindinti su 
patvirtintose vaistų charakteristikų 
santraukose ir patvirtintuose pakuotės 
lapeliuose pateikiama informacija.

Or. en

Pagrindimas

Pramonė privalo tik supažindinti su informacija, tačiau neprivalo jos platinti. Pasiūlyme 
reikia nagrinėti pacientų teises susipažinti su oficialiais dokumentais. Juo nereikėtų leisti 
pramonei teikti laisvos formos informaciją.
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Pakeitimas 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų 
elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kompetentingos institucijos patvirtintą, 
patvirtintos formos kokybišką informaciją, 
siekiant atskirti nereklaminio pobūdžio 
informaciją nuo reklamos, turėtų būti 
nustatytos informacijos, kurią galima 
platinti, rūšys. Tikslinga leisti leidimų 
prekiauti turėtojams platinti patvirtintose 
vaistų charakteristikų santraukose ir 
pakuotės lapeliuose pateikiamą 
informaciją, įskaitant vaisto savybių 
sąntrauką.

Or. en

Pakeitimas 68
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys. 
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose pateikiamą informaciją, su šiais 
dokumentais suderintą informaciją, bet 
susijusią tik su svarbiausiais jų 
elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai leistų 
susipažinti su tiktai kokybiška 
informacija, ir atskirti nereklaminio 
pobūdžio informaciją nuo reklamos, turėtų 
būti nustatytos informacijos, su kuria 
leidžiama susipažinti, rūšys. Tikslinga 
paaiškinti, kad leidimų prekiauti turėtojai 
gali platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės 
lapeliuose bei viešojo vertinimo 
ataskaitose pateikiamą informaciją.



PE441.215v02-00 30/178 AM\817858LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Perfrazuojant pacientams skirtų pakuotės lapelių apibrėžimą rizikuojama nukrypti nuo 
originalaus apibrėžimo. Svarbiau yra tobulinti oficialiuose pacientams skirtuose pakuotės 
lapeliuose pateikiamos informacijos aiškumą.

Pakeitimas 69
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai teiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima platinti, rūšys.
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams platinti patvirtintose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės
lapeliuose pateikiamą informaciją, su 
šiais dokumentais suderintą informaciją, 
bet susijusią tik su svarbiausiais jų 
elementais, ir kitą tinkamai apibrėžtą su 
vaistais susijusią informaciją.

(11) Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai sudaryti sąlygas 
gauti tiktai kokybišką nereklaminio 
pobūdžio informaciją, turėtų būti 
nustatytos informacijos, kurią galima 
platinti, rūšys. Tikslinga leisti leidimų 
prekiauti turėtojams sudaryti sąlygas gauti 
naujausią kompetentingų institucijų 
patvirtintą vaistų charakteristikų
santraukos ir pakuotės lapelio versiją.

Or. frPagrindimas

Tikslinga užtikrinti, kad leidimų prekiauti turėtojai pateiktų išsamią ir naujausią informaciją. 
Jiems neturi būti leidžiama pateikti dalinę informaciją.

Pakeitimas 70
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Visuomenei skirta informacija apie (12) Visuomenė su jai skirta informacija 
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receptinius vaistus turėtų būti teikiama tik 
specifiniais komunikacijos kanalais, 
įskaitant internetą ir leidinius, susijusius 
su sveikatos klausimais, kad dėl neteisėtai 
visuomenei teikiamos informacijos 
nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Platinant informaciją per 
televiziją arba radiją pacientai 
neapsaugomi nuo tokios neteisėtos 
informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

apie receptinius vaistus turėtų būti 
supažindinama specifiniais komunikacijos 
kanalais, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistus, oficialiai patvirtintas 
interneto svetaines, informacines 
brošiūras ir medicinos žurnalus, kad dėl 
neteisėtai visuomenei teikiamos 
informacijos nesumažėtų reklamos 
draudimo veiksmingumas. Jeigu leidimų 
prekiauti turėtojai su informacija 
supažindina per televiziją, radiją, arba 
laikraščius, žurnalus ar panašius 
leidinius, pacientai neapsaugomi nuo 
tokios neteisėtos informacijos, todėl taip 
supažindinti su informacija neturėtų būti 
leidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Internetas tapo svarbia ir galinga priemone ieškant informacijos. 2006 m. beveik 80 % 
interneto vartotojų jame ieškojo informacijos apie sveikatą. Pacientai taip pat internete 
ieškojo informacijos apie gyvenimą sergant, kurios įprastiniai sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjai neduoda. Siekiant reaguoti į pacientų poreikius, valstybių narių kalbomis reikėtų 
sukurti oficialiai patvirtintas, kokybės žymą turinčias, informaciją apie sveikatą teikiančias 
interneto svetaines. Informaciją apie sveikatą teikiančiomis brošiūromis turėtų būti 
papildoma informacija, gaunama iš sveikatos priežiūros specialistų ir internete esanti 
informacija.

Pakeitimas 71
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Visuomenei skirta informacija apie 
receptinius vaistus turėtų būti teikiama tik 
specifiniais komunikacijos kanalais, 
įskaitant internetą ir leidinius, susijusius 
su sveikatos klausimais, kad dėl neteisėtai 
visuomenei teikiamos informacijos
nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Platinant informaciją per 

(12) Visuomenei skirti pranešimai apie 
receptinius vaistus leidimų prekiauti 
turėtojų turėtų būti teikiama tik raštu,
specifiniais komunikacijos kanalais, 
įskaitant internetą, kad dėl neteisėtai 
visuomenei teikiamų pranešimų  
nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Platinant informaciją per 
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televiziją arba radiją pacientai 
neapsaugomi nuo tokios neteisėtos 
informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

televiziją, internetinę televiziją, vaizdo 
medžiagą, laikraščius, žurnalus ir 
panašius leidinius arba radiją, pacientai 
neapsaugomi nuo tokių neteisėtų
pranešimų, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė kelia problemų apibrėžiant „reklamos“ ir leidimų prekiauti turėtojų 
platinimos „informacijos“ sąvokas. Pageidautina vartoti sąvoką leidimų prekiauti turėtojų 
teikiami „pranešimai“. Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei apie vaistus teikiama 
informacija turėtų būti platinama raštu, kas leistų ją stebėti. Platinant informaciją per 
televiziją, internetinę televiziją, radiją arba leidinius sveikatos tema, pacientai neapsaugomi 
nuo neteisėtos informacijos, todėl taip platinti informaciją neturėtų būti leidžiama. Vaizdo 
transliacijos interneto svetainėse dažnai panaudojamos užslėptai reklamai, todėl jos neturėtų 
būti leidžiamos.

Pakeitimas 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Visuomenei skirta informacija apie 
receptinius vaistus turėtų būti teikiama tik 
specifiniais komunikacijos kanalais, 
įskaitant internetą ir leidinius, susijusius su 
sveikatos klausimais, kad dėl neteisėtai 
visuomenei teikiamos informacijos 
nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Platinant informaciją per 
televiziją arba radiją pacientai 
neapsaugomi nuo tokios neteisėtos 
informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

(12) Kompetentingų institucijų patvirtinta
visuomenei skirta informacija apie 
receptinius vaistus, leidimo prekiauti 
turėtojo turėtų būti teikiama tik specifiniais 
komunikacijos kanalais, įskaitant internetą 
ir leidinius, susijusius su sveikatos 
klausimais, kad dėl neteisėtai visuomenei 
teikiamos informacijos nesumažėtų 
reklamos draudimo veiksmingumas. 
Leidimo prekiauti turėtojui platinant 
informaciją per televiziją, radiją arba 
laikraščius, žurnalus ar panašius 
leidinius, pacientai neapsaugomi nuo 
tokios neteisėtos informacijos, todėl taip 
teikti informaciją neturėtų būti leidžiama.

Or. en
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Pakeitimas 73
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Visuomenei skirta informacija apie 
receptinius vaistus turėtų būti teikiama tik 
specifiniais komunikacijos kanalais, 
įskaitant internetą ir leidinius, susijusius su 
sveikatos klausimais, kad dėl neteisėtai 
visuomenei teikiamos informacijos 
nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Platinant informaciją per 
televiziją arba radiją pacientai 
neapsaugomi nuo tokios neteisėtos 
informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

(12) Prieigą prie visuomenei skirtos 
informacijos apie receptinius vaistus 
leidimų prekiauti turėtojai turėtų 
užtikrinti tik specifiniais komunikacijos 
kanalais, įskaitant internetą ir leidinius, 
susijusius su sveikatos klausimais, kad dėl 
neteisėtai visuomenei teikiamos 
informacijos nesumažėtų reklamos 
draudimo veiksmingumas. Leidimo 
prekiauti turėtojui platinant informaciją 
per televiziją, interneto svetaines, radiją 
arba laikraščius, žurnalus ar panašius 
leidinius, pacientai neapsaugomi nuo 
tokios neteisėtos informacijos, todėl taip 
teikti informaciją neturėtų būti leidžiama.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įtraukti interneto svetaines, nes tai yra vienas iš svarbiausių ir veiksmingiausių 
masinio informacijos pateikimo visuomenei būdų.

Pakeitimas 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12 a) Vis daugiau pacientų internetas yra 
pagrindinis informacijos šaltinis. 
Tikėtina, kad ateityje ši tendencija dar 
labiau stiprės. Siekiant prisitaikyti prie šių 
pokyčių ir prisidėti prie didėjančios e. 
sveikatos svarbos, informacija apie 
vaistinius preparatus taip pat turi būti 
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pateikiama nacionalinėse interneto 
svetainėse sveikatos tema. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos turi stebėti 
šias svetaines. Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su 
suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai, 
sveikatos priežiūros specialistais arba 
pacientų organizacijomis, turėtų atsakyti 
už šių svetainių tvarkymą.

Or. en

Pagrindimas

Internetas tapo svarbiu ir stipriu informacijos šaltiniu. Kadangi dėl internetu gautos 
dezinformacijos galima patirti žalos, reikia nedelsiant patenkinti pacientų poreikius ir sukurti 
svetaines, kuriose būtų pateikiama oficialiai patvirtinta informacija apie sveikatą. Siekiant 
užtikrinti, kad šiose svetainėse skelbiama informacija būtų nepriklausoma ir objektyvi, 
valstybės narės turi atsakyti už informacijos kontrolę. Kadangi informacija turi būti lengvai 
suprantama pacientams, sveikatos priežiūros specialistai ir pacientų organizacijos turi 
prisidėti kuriant ir tvarkant šias svetaines.

Pakeitimas 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas atitinkančią 
informaciją. Valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas atitinkančią 
informaciją. Valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole. Galima teikti tik 
kompetentingų institucijų iš anksto 
patvirtintą informaciją ir tik patvirtintu 
pavidalu. 



AM\817858LT.doc 35/178 PE441.215v02-00

LT

priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

Or. en

Pakeitimas 76
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas atitinkančią 
informaciją. Valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 
priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

(14) Pagal šios direktyvos nuostatas
stebint informaciją apie receptinius vaistus, 
kuriems suteikti leidimai prekiauti, turėtų 
būti užtikrinta, kad leidimų prekiauti 
turėtojai platintų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas atitinkančią 
informaciją. Valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Atvejais, kai 
taisyklių nesilaikoma, turėtų būti 
nustatytos procedūros, pagal kurias 
leidimų prekiauti turėtojai galėtų būti 
atstovaujami ir išklausyti svarstant jų 
atvejį. Stebėsena turėtų būti grindžiama dar 
neišplatintos informacijos kontrole, 
išskyrus tuos atvejus, kai informacijos 
turinys jau yra suderintas su 
kompetentingomis institucijomis arba 
taikoma kitokia priemonė, kuria 
užtikrinama tinkama, veiksminga ir 
nepriklausoma stebėsena.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama Direktyvos taikymo apimtis, patvirtintant, kad nuostatos dėl 
informacijos apie tam tikras vaistų rūšis ar grupes teikimo nėra įtrauktos į šį teisės aktą. Tam 
tikros informacijos atvejais yra sunkiau nustayti skirtumą tarp reklamos ir reklaminio 
pobūdžio informacijos. Tokio tipo informacija prieš ją teikiant turėtų būti patvirtinta 
kompetentingų nacionalinių institucijų. Turėtų egzistuoti institucijų kontroliuojami 
nepriklausomi stebėsenos mechanizmai, net jeigu informacijos stebėjimą ir vykdo kita įstaiga.
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Pakeitimas 77
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas atitinkančią 
informaciją. Valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 
priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas atitinkančią 
informaciją. Valstybės narės turėtų 
nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Siekiant 
darnos, šios taisyklės turėtų būti 
suderintos Europos lygmeniu. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 
priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

Or. en

Pakeitimas 78
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatas 
atitinkančią informaciją. Valstybės narės 
turėtų nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai teiktų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB VIII a antraštinės dalies
nuostatas atitinkančią medžiagą. Valstybės 
narės turėtų nustatyti taisykles, pagal 
kurias būtų sukurtos veiksmingos ir 
nepriklausomos stebėsenos priemonės ir 
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veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 
priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

kurių laikantis būtų galima veiksmingai 
užtikrinti reikalavimų vykdymą, kai jų 
nesilaikoma. Stebėsena turėtų būti 
grindžiama dar neišplatintos informacijos 
kontrole, išskyrus tuos atvejus, kai 
informacijos turinys jau yra suderintas su 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Tiems asmenims, kurie patys ieško informacijos, būtina sudaryti sąlygas susipažinti su 
leidimo prekiauti turėtojo teikiamais dokumentais. Taigi, turėtų būti taikomas paieškos 
principas. Akivaizdu, kad nepavyko įgyvendinti priemonių, skirtų kontroliuoti vėlesnę 
tiesioginę reklamą vartotojams Jungtinėse Valstijose ir tiesioginę reklamą asmenims, 
išrašantiems vaistus Europoje. Atitinkamos reguliavimo institucijos siekia nustatyti 
pažeidimus per vėlai, dažnai jau atsiradus žalai, joms sudėtinga skirti baudas.

Pakeitimas 79
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatas 
atitinkančią informaciją. Valstybės narės 
turėtų nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 
priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai teiktų tiktai Direktyvos 
2001/83/EB VIII a antraštinės dalies
nuostatas atitinkančią medžiagą. Valstybės 
narės turėtų nustatyti taisykles, pagal 
kurias būtų sukurtos veiksmingos ir 
nepriklausomos stebėsenos priemonės ir 
kurių laikantis būtų galima veiksmingai 
užtikrinti reikalavimų vykdymą, kai jų 
nesilaikoma. Stebėsena turėtų būti 
grindžiama dar neišplatintos informacijos 
kontrole.
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Or. en

Pagrindimas

VIII a antraštinė dalis yra tinkama nuoroda į informaciją, kurią turi teikti bendrovės. Kai 
bendrovėms teikiant dokumentus apsiribojama oficialiais dokumentais, stebėjimas tampa 
daug paprastesniu.

Pakeitimas 80
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojai platintų tiktai
Direktyvos 2001/83/EB nuostatas 
atitinkančią informaciją. Valstybės narės 
turėtų nustatyti taisykles, pagal kurias būtų 
sukurtos veiksmingos stebėsenos 
priemonės ir kurių laikantis būtų galima 
veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Stebėsena 
turėtų būti grindžiama dar neišplatintos 
informacijos kontrole, išskyrus tuos 
atvejus, kai informacijos turinys jau yra 
suderintas su kompetentingomis 
institucijomis arba taikoma kitokia 
priemonė, kuria užtikrinamas lygiavertis 
tinkamos ir veiksmingos stebėsenos lygis.

(14) Stebint informaciją apie receptinius 
vaistus turėtų būti užtikrinta, kad leidimų 
prekiauti turėtojų platinama informacija 
atitiktų Direktyvos 2001/83/EB nuostatas. 
Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles, 
pagal kurias būtų sukurtos veiksmingos 
stebėsenos priemonės ir kurių laikantis 
būtų galima veiksmingai užtikrinti 
reikalavimų vykdymą, kai jų nesilaikoma 
ir kompensacijų mokėjimo vartotojams 
mechanizmus. Stebėsena turėtų būti 
grindžiama dar neišplatintos informacijos 
kontrole, išskyrus tuos atvejus, kai 
informacijos turinys jau yra suderintas su 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme reikėtų nagrinėti pacientų teises susipažinti su kokybiška ir ne reklaminio pobūdžio 
informacija, o ne apie pramonės teisę tiesiogiai informuoti visuomenę apie savo gaminius. 
Stebėjimo sistema turėtų būti tvirta ir veiksminga. Būtina priimti veiksmingus ir vartotojams 
patogius skundų pateikimo ir kompensacijų mokėjimo mechanizmus. 
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Pakeitimas 81
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija klausimais, susijusiais su 
šios direktyvos įgyvendinimu ir taikymu 
valstybėse narėse, turėtų konsultuotis su 
pacientų organizacijomis ir sveikatos 
priežiūros specialistais.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų taip pat atsižvelgti ir į sveikatos priežiūros specialistų nuomonę šios direktyvos 
įgyvendinimo ir taikymo klausimais.

Pakeitimas 82
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 26 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 1 straipsnio 26 dalis pakeičiama 
taip:
„26. Pacientams skirtas lapelis: prie 
vaistų pridedamas lapelis, suteikiantis 
pacientui informaciją ir atitinkantis 
tikruosius pacientų poreikius. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos ir 
Europos vaistų agentūra įtraukia 
pacientų organizacijas į informacijos 
rengimo ir peržiūros procesą.“

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 2 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 83
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 86 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip: 
„1. Šioje dalyje vaistų reklama apima bet 
kokia forma teikiamą informaciją apie 
vaistus, einant į žmonių namus ar 
įstaigas, pirkėjų paieškos veiklą ar 
siūlomas paskatas, skatinančias vaistų 
skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, 
ypač:
– vaistų reklamą visuomenei, įskaitant 
reklamą interneto dienoraščiuose ir 
tinklalapiuose bei socialinės žiniasklaidos 
priemonėse (šurmulio rinkodara, (angl. 
„buzz marketing“)), leidimų prekiauti 
turėtojų vykdomą tiesiogiai arba 
netiesiogiai per trečiąsias šalis;
– vaistų reklamą asmenims, turintiems 
teisę juos paskirti ar tiekti,
– prekybos vaistais atstovų apsilankymą 
pas asmenis, turinčius teisę juos paskirti,
– vaistų pavyzdžių tiekimą,
– skatinimą paskirti, [...] tiekti vaistą arba 
jį vartoti piliečiams, pacientams ir jų 
slaugytojams duodant, siūlant ar žadant 
dovanas, asmeninę naudą ar 
apdovanojimus pinigais ar natūra, 
išskyrus tuos atvejus, kai tų paskatų vertė 
yra minimali,
– visuomenės dėmesio atkreipimą į 
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konkretų vaistą ar į vaistų terapinę klasę 
nurodant terapines indikacijas arba 
požymius ir simptomus,
– reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja 
asmenys, turintys teisę paskirti arba tiekti 
vaistus, finansinį rėmimą,
– mokslinių konferencijų, kuriose 
dalyvauja asmenys, turintys teisę paskirti 
ar tiekti vaistus, finansinį rėmimą ir ypač 
tokių asmenų kelionės bei apgyvendinimo 
išlaidų, susijusių su jų dalyvavimu 
tokiuose renginiuose, apmokėjimą.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti atkreiptas dėmesys į naujas rinkodaros praktikas, pvz., šurmulio 
rinkodarą (angl. „buzz marketing“), ir reklamą socialinėse internetinėse žiniasklaidos 
priemonėse. Svarbu išplėsti draudimą, kad jis apimtų ir nederamas piliečiams, pacientams ir 
jų slaugytojams skirtas paskatas. Vaistų pasiūla remiantis ligų simptomų nurodymu galėtų 
paskatinti patiems diagnozuoti ligą, savigydą ir nereikalingą vaistų vartojimą.

Pakeitimas 84
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 1 dalies 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 86 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
įtrauka:
– visuomenės dėmesio atkreipimą į 
konkretų vaistą ar į vaistų terapinę klasę 
nurodant terapines indikacijas arba 
simptomus,

Or. en

Pagrindimas

Vaistų pasiūla remiantis ligų simptomų nurodymu galėtų paskatinti patiems diagnozuoti ligą, 
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savigydą ir nereikalingą vaistų vartojimą.

Pakeitimas 85
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 1 dalies 7 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 86 straipsnio 1 dalis papildoma šia 
įtrauka:
– visuomenės dėmesio atkreipimą į 
konkretų vaistą ar į vaistų terapinę klasę 
nurodant terapines indikacijas arba 
požymius ir simptomus,

Or. en

Pagrindimas

Vaistų pasiūla remiantis ligų simptomų ir požymių nurodymu galėtų paskatinti patiems 
diagnozuoti ligą, savigydą ir nereikalingą vaistų vartojimą. Taigi reikėtų imtis veiksmų, kad 
tokio pobūdžio reklama nebūtų teikiama.

Pakeitimas 86
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vaistų ženklinimas ir kartu su jais 
pateikiami pakuotės lapeliai, kuriems 
taikomos V antraštinės dalies nuostatos;

– vaistų ženklinimas visada nurodant bent 
tarptautinį bendrinį pavadinimą ir kartu 
su jais pateikiami pakuotės lapeliai, 
kuriems taikomos V antraštinės dalies 
nuostatos;

Or. en
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Pagrindimas

Tarptautinis bendrinis pavadinimas (angl. INN, aktyviosios medžiagos pavadinimas, kurio 
šaknis nurodo terapinę klasę, kuriai priklauso medžiaga) turėtų būti nuolat nurodomas 
siekiant informuoti pacientus (tai padeda atkreipti pacientų dėmesį į tai, kokią aktyviąją 
medžiagą jie vartoja). 

Pakeitimas 87
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– susirašinėjimas, kurio dalį gali sudaryti 
nereklaminio pobūdžio medžiaga, būtina 
atsakant į specifinius klausimus, taip pat 
ir žiniasklaidos organizacijų, apie 
konkrečius vaistus,

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad išliktų susirašinėjimo, būtino „atsakant į specifinius klausimus apie konkrečius 
vaistus, galimybė, siekiant, kad, pavyzdžiui, pacientų organizacijos galėtų gauti prašytą 
mokslinę informaciją.

Pakeitimas 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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– susirašinėjimas, kurio dalį gali sudaryti 
nereklaminio pobūdžio medžiaga, būtina 
atsakant į specifinius klausimus apie 
konkrečius vaistus,

Or. en

Pakeitimas 89
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– susirašinėjimas, kurio dalį gali sudaryti 
nereklaminio pobūdžio medžiaga, būtina 
atsakant į specifinius klausimus apie 
konkrečius vaistus,

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas galiojančio teisės akto tekstas. Tinkamiau VIII antraštinėje dalyje patikslinti, kad 
šiuo atveju tai nėra reklama.

Pakeitimas 90
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai bei 
kita informacija, susijusi, pvz., su pakuotės 
pakeitimu, įspėjimu apie žalingą poveikį, 
kaip viena iš vaistų vartojimo bendrųjų 
atsargumo priemonių, prekių katalogai ir 

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai bei 
kita informacija, susijusi, pvz., su
prieinamumu, pakuotės pakeitimu, 
įspėjimu apie žalingą poveikį, kaip viena iš 
vaistų vartojimo bendrųjų atsargumo 



AM\817858LT.doc 45/178 PE441.215v02-00

LT

kainoraščiai, jei juose nėra teiginių apie 
vaistų savybes;

priemonių, prekių katalogai ir kainoraščiai,
informacija apie vaisto keliamą pavojų 
aplinkai ir informacija apie nesuvartotų 
vaistų ar iš vaistų atsiradusių atliekų 
šalinimą, taip pat nuoroda į esamas 
surinkimo sistemas, jei juose nėra teiginių 
apie vaistų savybes ir neskatinama ar 
neraginama vartoti vaistų;

Or. en

Pakeitimas 91
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai bei 
kita informacija, susijusi, pvz., su pakuotės 
pakeitimu, įspėjimu apie žalingą poveikį, 
kaip viena iš vaistų vartojimo bendrųjų 
atsargumo priemonių, prekių katalogai ir 
kainoraščiai, jei juose nėra teiginių apie 
vaistų savybes;

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai
(įskaitant skelbimus arba pranešimus, 
pavyzdžiui, skirtus žiniasklaidos 
priemonių organizacijoms, kurie rengiami 
kaip atsakymai į tiesioginius paklausimus, 
arba yra skirti tokios informacijos 
platinimui per konferencijas, arba yra 
oficialūs rašytiniai pareiškimai, skelbimai 
arba ataskaitos, kurios teikiamos 
akcininkams ir (arba) kontrolės 
tarnyboms) bei kita informacija apie 
vaistą, susijusi, pvz., su pakuotės 
pakeitimu, įspėjimu apie žalingą poveikį, 
kaip viena iš vaistų vartojimo bendrųjų 
atsargumo priemonių, prekių katalogai ir 
kainoraščiai ir pinigų grąžinimo tvarka, jei
tokiuose skelbimuose ir rekomendacinėje 
medžiagoje nėra reklaminių teiginių apie 
vaistų savybes;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama direktyvos taikymo sritis. Bendrovėms turi būti leidžiama ir toliau teikti tam 
tikrą informaciją. Pavyzdžiui, pagal vertybinių popierių rinkos taisykles reikalaujama, kad 
bendrovės visapusiškai informuotų investuotojus apie svarbius pokyčius, o darbuotojus 
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informuotų apie pokyčius bendrovėje. „Teiginiai apie vaistų savybes“ galėtų būti suprantami 
kaip bet kokie teiginiai apie vaistų savybes, t. y. ir teigiamas, ir neigiamas, taigi per 
neapsižiūrėjimą būtų uždrausta skelbti informaciją apie žalingą poveikį ir įspėjimus.

Pakeitimas 92
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai bei 
kita informacija, susijusi, pvz., su pakuotės
pakeitimu, įspėjimu apie žalingą poveikį, 
kaip viena iš vaistų vartojimo bendrųjų 
atsargumo priemonių, prekių katalogai ir 
kainoraščiai, jei juose nėra teiginių apie 
vaistų savybes;

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai bei 
kita informacija, susijusi, pvz., su 
duomenimis apie vaisto keliamą pavojų 
aplinkai, prieinamumu, pakuotės 
pakeitimu, įspėjimu apie žalingą poveikį, 
kaip viena iš vaistų vartojimo bendrųjų 
atsargumo priemonių, prekių katalogai ir 
kainoraščiai, jei juose nėra teiginių apie 
vaistų savybes ir neskatinama ar 
neraginama vartoti vaistų;

Or. en

Pagrindimas

Esamos direktyvos 2001/83/EB  86 straipsnio 2 dalyje išvardijami konkretūs šaltiniai, 
nepatenkantys į apibrėžtį „reklama“. Atsižvelgiant į dabartinę formuluotę, pasakytina, jog 
iškyla reklamos ir informacijos, kurią platina leidimo prekiauti turėtojas, apibrėžties 
problema. Dėl daugybės Komisijos siūlomų išimčių kyla pavojus kalbant apie informacijos 
objektyvumą, nes de facto reklamą galėtų apimti pernelyg plati informacijos apibrėžtis. Taigi 
geriau pateikti nuorodą į konkrečius leidimo prekiauti turėtojo parengtus dokumentus, kaip 
nurodyta VIIIa antraštinėje dalyje. 

Pakeitimas 93
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacija, susijusi su žmonių sveikata 
ar ligomis, jei joje nėra net netiesioginės 
nuorodos į vaistus,

– informacija, susijusi su žmonių sveikata 
ar ligomis, jei ji pagrįsta moksliniais 
įrodymais ir joje nėra net netiesioginės 
nuorodos į vaistus;

Or. en

Pagrindimas

Informacija turi būti pagrįsta moksliniais įrodymais.

Pakeitimas 94
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacija, susijusi su žmonių sveikata 
ar ligomis, jei joje nėra net netiesioginės 
nuorodos į vaistus,

– informacija, susijusi su žmonių sveikata 
ar ligomis, jei joje nėra net netiesioginės 
nuorodos į atskirus vaistus,

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama direktyvos taikymo sritis. Bendrovėms turi būti leidžiama ir toliau teikti tam 
tikrą informaciją. Pavyzdžiui, pagal vertybinių popierių rinkos taisykles reikalaujama, kad 
bendrovės visapusiškai informuotų investuotojus apie svarbius pokyčius, o darbuotojus 
informuotų apie pokyčius bendrovėje. „Teiginiai apie vaistų savybes“ galėtų būti suprantami 
kaip bet kokie teiginiai apie vaistų savybes, t. y. ir teigiamas, ir neigiamas, taigi per 
neapsižiūrėjimą būtų uždrausta skelbti informaciją apie žalingą poveikį ir įspėjimus.

Pakeitimas 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 



PE441.215v02-00 48/178 AM\817858LT.doc

LT

Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
platinama informacija apie receptinius 
vaistus, kuriai taikomos VIIIa antraštinės 
dalies nuostatos.

– informacija apie receptinius vaistus,
kurią patvirtino valstybių narių 
kompetentingos institucijos ir kurią 
leidimo prekiauti turėtojas patvirtinta 
forma teikia visuomenei, ir kuriai 
taikomos VIIIa antraštinės dalies nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams. Taigi leidimų prekiauti turėtojai 
nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistus turi teikti pacientams ir visuomenei 
vadovaudamiesi vadinamuoju paieškos principu, t. y., pacientai ir (arba) visuomenė gali gauti 
informaciją, jeigu jiems tokios informacijos reikia (priešingai negu vadovaudamiesi 
vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų prekiauti turėtojai 
platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 96
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– leidimų prekiauti turėtojų visuomenei
platinama informacija apie receptinius 
vaistus, kuriai taikomos VIIIa antraštinės 
dalies nuostatos.

– leidimų prekiauti turėtojų visuomenei
platinami oficialiai patvirtinti su 
receptiniais vaistais susiję dokumentai, 
kuriems taikomos VIIIa antraštinės dalies 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokia informacija, kurios neapima oficialūs dokumentai arba informacija, išvardyta 
ankstesnėje 86 straipsnio 2 dalies įtraukose, turi būti, prieš ją pateikiant farmacijos 
bendrovėms, oficialiai patvirtinta.
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Pakeitimas 97
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
platinama informacija apie receptinius 
vaistus, kuriai taikomos VIIIa antraštinės 
dalies nuostatos.

– oficialiai patvirtinti dokumentai, susiję 
su receptiniais vaistais.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinę formuluotę, pasakytina, jog iškyla reklamos ir informacijos, kurią 
platina leidimo prekiauti turėtojas, apibrėžties problema. Dėl Komisijos siūlomų išimčių kyla 
pavojus kalbant apie informacijos objektyvumą, nes reklamą galėtų apimti pernelyg plati 
informacijos apibrėžtis. Taigi geriau pateikti nuorodą į konkrečius leidimo prekiauti turėtojo 
parengtus dokumentus, kaip nurodyta VIIIa antraštinėje dalyje. Bendrovėms turi būti 
leidžiama ir toliau teikti tam tikrą informaciją savo investuotojams ir darbuotojams, tačiau 
neturi būti suteikiama galimybė piktnaudžiauti minėtąją informacija (vadinamoji šurmulio 
rinkodara (angl. „buzz marketing“))

Pakeitimas 98
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalykiniai ir informaciniai skelbimai 
investuotojams ir darbuotojams apie 
svarbius pokyčius bendrovėje, jei jie 
nenaudojami kaip visuomenei skirta 
vaisto reklama;
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Or. en

Pagrindimas

Esamos direktyvos 2001/83/EB  86 straipsnio 2 dalyje išvardijami konkretūs šaltiniai, 
nepatenkantys į apibrėžtį „reklama“. Atsižvelgiant į dabartinę formuluotę, pasakytina, jog 
iškyla reklamos ir informacijos, kurią platina leidimo prekiauti turėtojas, apibrėžties 
problema. Dėl daugybės Komisijos siūlomų išimčių kyla pavojus kalbant apie informacijos 
objektyvumą, nes de facto reklamą galėtų apimti pernelyg plati informacijos apibrėžtis. Taigi 
geriau pateikti nuorodą į konkrečius leidimo prekiauti turėtojo parengtus dokumentus, kaip 
nurodyta VIIIa antraštinėje dalyje. 

Pakeitimas 99
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Į 86 straipsnį įrašoma ši pastraipa:
„2a. Atvejais, kai galima naudotis 2 dalyje 
nurodytomis reklamos išimtimis, 
nurodomi leidimo prekiauti turėtojas ir 
bet kokia trečioji šalis, veikianti leidimų 
prekiauti turėtojo vardu.“

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei turėtų būti aišku, kad informaciją suteikė farmacinė bendrovė; jei informaciją 
suteikė trečioji šalis, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad ši trečioji šalis veikia farmacinės 
bendrovės vardu.

Pakeitimas 100
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Į 86 straipsnį įrašoma ši pastraipa:
„2a. Atvejais, kai galima naudotis šioje 
dalyje nurodytomis reklamos išimtimis, 
nurodomi leidimo prekiauti turėtojas ir 
bet kokia trečioji šalis, veikianti leidimo 
prekiauti turėtojo vardu.“

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei turėtų būti aišku, kad informaciją suteikė farmacinė bendrovė; jei informaciją 
suteikė trečioji šalis, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad ši trečioji šalis veikia farmacinės 
bendrovės vardu.

Pakeitimas 101
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 b punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
 86 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Į 86 straipsnį įrašoma ši pastraipa:
„2b. Šiuo tikslu įtraukiamas užrašas 
„Interesų konfliktas. Šią informaciją 
parengė ir platino [bendrovės 
pavadinimas], kuris (kuri) yra [vaisto 
pavadinimas] gamintojas.“ 

Or. en

Pagrindimas

Standartinis užrašas padeda lengvai nustatyti, kad informaciją pateikė farmacijos bendrovė 
arba ji pateikta farmacijos bendrovės vardu. Svarbu, jog užrašas prasidėtų žodžiais „interesų 
konfliktas“, siekiant užkirsti kelią, kad jis nebūtų nederamai naudojamas, nes kitu atveju jis 
gali būti suprantamas kaip kokybės garantija arba naudojamas įmonės įvaizdžio reklamai.
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Pakeitimas 102
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 88 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Visuomenei galima reklamuoti 
vaistus, išskyrus televizijoje, kuriuos dėl jų 
sudėties ir paskirties galima be gydytojo 
nurodymo vartoti diagnozei nustatyti arba 
gydymui skirti ar stebėti, jei reikia, 
patarus vaistininkui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti draudžiama reklamuoti nereceptinius vaistus televizijoje. Tokia reklama siekiama 
tik padidinti minėtųjų vaistų vartojimą. Kadangi televizijos reklamos yra trumpos, nėra 
galimybių jose pateikti svarbios informacijos ir nurodyti deramas apsaugos priemones.

Pakeitimas 103
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 88 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: . (2) 88 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

„4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms 
kampanijoms, kurias leidžia valstybių 
narių kompetentingos institucijos.“

Or. en
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Pagrindimas

Pagal esamus teisės aktus visuomenės informavimo kampanijų galimybės apsiriboja 
skiepijimo kampanijomis. Jau pasitvirtino, kad šiuo atveju esama abejonių (vienpusė 
informacija). Atsižvelgiant į naują formuluotę, pasakytina, kad šios pramonės įmonės bet 
kokia tema galėtų rengti kampanijas kaip visuomenės sveikatai svarbias kampanijas. Tam 
negalima pritarti. Tik kompetentingos institucijoms turėtų būti leidžiama rengti visuomenės 
sveikatai svarbias kampanijas. Pagal įstatymus įmonėms leidžiama teikti informaciją apie 
visuomenės sveikatą, jei joje nėra nuorodos į vaistus (86 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka).

Pakeitimas 104
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 88 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms 
kampanijoms, kurias leidžia valstybių 
narių kompetentingos institucijos.“

Or. en

Pagrindimas

Remiantis nauja 88 straipsnio 4 dalies formuluote, šios pramonės įmonėms būtų suteikta 
galimybė informavimo apie ligas kampanijas bet kokia tema rengti kaip visuomenės sveikatai 
svarbias kampanijas. Pagal esamus teisės aktus visuomenės informavimo kampanijų 
galimybės apsiriboja skiepijimo kampanijomis. Siūlomas teisės akto pakeitimas gali 
paskatinti išradinėti ligas ir taip būtų keliamas didelis pavojus visuomenės sveikatai. Be to, 
pagal esamus teisės aktus įmonėms jau suteikta galimybė vykdyti kampanijas sveikatos 
klausimais (patikra, ar nesergama vėžiu), jei nepateikiama teiginių apie vaistų savybes.
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Pakeitimas 105
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 88 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms 
kampanijoms, kurias leidžia valstybių 
narių kompetentingos institucijos.“

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme panaikinamas reklamos draudimas, kai vykdomos valstybių narių 
patvirtintos informavimo apie ligas kampanijos. Tai nėra būtina ir kyla rizika, kad bus 
skatinama išradinėti ligas. Pagal esamus teisės aktus įmonėms jau suteikta galimybė vykdyti 
kampanijas sveikatos klausimais (patikra, ar nesergama vėžiu).

Pakeitimas 106
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 88 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms 
kampanijoms, kurias leidžia valstybių 
narių kompetentingos institucijos.“
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Or. en

Pagrindimas

Apskritai darant tiesioginės vartotojui skirtos reklamos draudimo išimtį „kitoms […] 
kampanijoms“ , kyla pavojus, kad ateityje receptiniams vaistams skirtos kampanijos bus 
pristatomos kaip visuomenės sveikatai svarbios kampanijos siekiant, kad apie jas sužinotų 
pacientai. Neseni piktnaudžiavimo atvejai, pvz., agresyvi vakcinos „Gardasil“ nuo žmogaus 
papilomos viruso rinkodaros kampanija rodo, kad vakcinoms negalima daryti tiesioginės 
vartotojui skirtos reklamos draudimo išimties. Sveikatos priežiūros institucijų vykdomos 
visuomenės sveikatos kampanijos turėtų pakeisti skiepų reklamą.

Pakeitimas 107
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms 
kampanijoms, kurias leidžia valstybių 
narių kompetentingos institucijos.

4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms 
informavimo kampanijoms, kai valstybių 
narių kompetentingos institucijos mano, 
kad esama didelio pavojaus .

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės institucijos turi patvirtinti, kad esama didelio pavojaus prieš tai, kai pradedama 
kokia nors kampanija.

Pakeitimas 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
88 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms
visuomenės sveikatai svarbioms 
kampanijoms, kurias leidžia valstybių narių 
kompetentingos institucijos.

4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms visuomenės sveikatai 
svarbioms skiepijimo kampanijoms, kurias 
leidžia valstybių narių kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 109
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas šios pramonės įmonių 
vykdomoms skiepijimo ir kitoms 
visuomenės sveikatai svarbioms
kampanijoms, kurias leidžia valstybių narių 
kompetentingos institucijos.“

4. 1 dalyje nurodytas draudimas 
netaikomas skiepijimo kampanijoms, 
kurias leidžia valstybių narių 
kompetentingos institucijos.

Or. frPagrindimas

Europos Komisijos pateikta formuluotė per daug neaiški ir sukuria sąlygas kampanijoms, 
susijusioms su visais visuomenės sveikatos klausimais.

Pakeitimas 110
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -4 a punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 94 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 
„1. Kai vaistus leidimo prekiauti turėtojas 
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ar trečias asmuo, veikiantis jo vardu arba 
pagal jo nurodymus, tiesiogiai arba 
netiesiogiai reklamuoja asmenims, 
turintiems teisę juos paskirti ar tiekti, 
draudžiama jiems duoti, siūlyti ar žadėti 
dovanas, piniginius apdovanojimus ar 
atlygį natūra [...].“

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti teikiamos dovanos ar bet kokie kiti apdovanojimai, nes mokslinių tyrimų 
duomenys rodo, jog instinktas norint atsilyginti labai veikia elgesį, net ir tuomet, kai kalbama 
apie mažas dovanas.

Pakeitimas 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 - a straipsnis (naujas), įrašomas prieš 100 a straipsnį 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100-a straipsnis
Valstybės narės ir Europos Komisija 
remia nepriklausomos informacijos 
teikimą visuomenei. Šiuo tikslu valstybės 
narės, pasikonsultavusios su 
interesuotomis šalimis, kaip antai su 
sveikatos priežiūros specialistais ir 
pacientų organizacijomis, pateikia 
nacionalinę pacientų informavimo 
programą. Informacija pateikiama 
elektronine forma ir spausdinta. Komisija 
teikia paramą ir organizuoja pažangiosios 
patirties mainus.
Valstybės narės ir Komisija teikia 
finansinę paramą informavimo apie 
vaistus centrams, skatina rengti sveikatos 
priežiūros specialistams skirtas 
nepriklausomas ir tęstines švietimo 
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programas ir plėtoti jų kritinio vertinimo 
gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 - aa straipsnis (naujas), įrašomas prieš 100 a straipsnį 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100-aa straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad privaloma 
informacija, nurodoma 100b straipsnio 1 
dalyje, būtų pateikiama nacionalinėse 
interneto svetainėse sveikatos apsaugos 
tema oficialia (-iomis) valstybės narės, 
kurioje registruota svetainė, kalba (-
omis).
Valstybės narės kompetentinga institucija 
arba kompetentingos institucijos paskirta 
įstaiga stebi minėtasiąs svetaines, kaip 
nurodoma 100g straipsnyje. Svetainės 
administruojamos ir tvarkomos 
bendradarbiaujant su suinteresuotomis 
šalimis, kaip antai, sveikatos priežiūros 
specialistais ir pacientų organizacijomis.
Pateikiant informaciją nurodoma ir 
nauda, ir pavojai – jie aiškiai aprašomi 
taip, kad pacientai lengvai suprastų, be to, 
turi būti pateikiama nuoroda į 
nacionalinę vaistų saugos svetainę. 
Interneto svetainėse pacientams 
pateikiama informacija, kurią privaloma 
teikti, apie visus toje valstybėje 
prieinamus vaistus, t. y., ir apie tuos, 
kuriuos centriniu lygmeniu patvirtino 
Europos vaistų agentūra ir apie tuos, 
kurie vietos lygmeniu patvirtinti valstybėje 
narėje.
Interneto svetainėse taip pat turėtų būti 
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pateikiama bendroji informacija apie 
įvairių ligų, įskaitant retas ligas, gydymą 
vaistais ir gydymą be vaistų, kad būtų 
užtikrinamas aukštas visuomenės 
sveikatos lygis.
Šiose svetainėse taip pat galima pateikti 
kitą informaciją, kaip nurodoma 100b 
straipsnio 2 dalyje ir kaip apibrėžiama 
Komisijos gairėse informacijos, kurią 
leidžiama teikti, klausimu.

Or. en

Pakeitimas 113
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti,
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį 
tokia informacija nelaikoma reklama.

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį savo interneto svetainėje 
pateikti oficialus dokumentus, susijusius 
su receptinius vaistais, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, valstybių narių, kuriose 
suteikti leidimai, oficialia kalba.

Valstybės narės taip pat leidžia leidimų 
prekiauti turėtojams savo interneto 
svetainėse pateikti 86 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti.
Pateikiant minėtąją informaciją aiškiai 
nurodomi leidimo prekiauti turėtojas ir 
trečioji šalis, veikianti leidimo prekiauti 
turėtojo vardu.

Or. en

Pagrindimas

Tik farmacinėms bendrovėms turėtų būti leidžiama skelbti oficialius dokumentus arba 
dokumentus, nurodytus 86 straipsnio 2 dalyje.
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Pakeitimas 114
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį tokia 
informacija nelaikoma reklama.

1. Nemenkinant nacionalinių 
kompetentingų institucijų ir sveikatos 
priežiūros specialistų vaidmens, kurį jie 
atlieka informuodami pacientus ir 
visuomenę apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, svarbos,
valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį tokia 
informacija nelaikoma reklama.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos ir sveikatos priežiūros 
specialistai yra patys svarbiausi ir pagrindiniai patikimos ir objektyvios informacijos apie 
vaistus pacientams ir visuomenei teikėjai. Leidimų prekiauti turėtojai gali teikti papildomą 
informaciją, tačiau jie negali pakeisti nacionalinių kompetentingų institucijų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

Pakeitimas 115
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį 
tokia informacija nelaikoma reklama.

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį nurodant, kad ji veikia leidimo 
prekiauti turėtojo vardu, pateikti
visuomenei ar jos nariams oficialiai 
patvirtintus dokumentus ar dalykinius,
informacinius skelbimus, susijusius su 
receptiniais vaistais, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, jeigu ji atitinka šios 
antraštinės dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje dėmesys turėtų būti skiriamas paciento teisei gauti patikimą informaciją. 
Atsižvelgiant į dabartinę formuluotę, pasakytina, jog iškyla reklamos ir informacijos, kurią 
platina leidimo prekiauti turėtojas, apibrėžties problema. Siekiant aiškumo, geriau pateikti 
nuorodą į oficialiai patvirtintus dokumentus arba dalykinius, informacinius skelbimus, kaip 
nurodyta VIIIa antraštinėje dalyje. 

Pakeitimas 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį tokia 
informacija nelaikoma reklama.

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį, kuri veikia leidimų prekiauti 
turėtojų vardu, visuomenei ar jos nariams
užtikrinti prieigą prie kompetentingų 
institucijų patvirtintos informacijos apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, jeigu ši informacija ir būdas, kaip
ji pateikiama, atitinka šios antraštinės 
dalies nuostatas. Taikant VIII antraštinę 
dalį tokia informacija nelaikoma reklama.
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Kai ši informacija pateikiama, turi būti 
nurodomi leidimų prekiauti turėtojai ir 
bet kuri trečioji šalis, ir, jei trečioji šalis, 
veikia leidimo prekiauti turėtojų vardu, tai 
turi būti aiškiai nurodyta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams. Taigi leidimų prekiauti turėtojai 
nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistus turi teikti pacientams ir visuomenei 
vadovaudamiesi vadinamuoju paieškos principu, t. y., pacientai ir (arba) visuomenė gali gauti 
informaciją, jeigu jiems tokios informacijos reikia (priešingai negu vadovaudamiesi 
vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų prekiauti turėtojai 
platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 117
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį tokia 
informacija nelaikoma reklama.

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją, kuri buvo oficialiai 
patvirtinta nacionalinės ar Europos 
kompetentingos institucijos, apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, jeigu ji atitinka šios antraštinės 
dalies nuostatas. Taikant VIII antraštinę 
dalį tokia informacija nelaikoma reklama. 
Kai užtikrinama prieiga prie šios 
informacijos, turi būti nurodomi leidimų 
prekiauti turėtojai ir bet kuri trečioji šalis, 
taip pat jei trečioji šalis, veikia leidimų 
prekiauti turėtojų vardu, tai turi būti 
nurodyta.

Or. en
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Pagrindimas

Leidimų prekiauti turėtojų arba trečiųjų šalių jų vardu teikiama informacija pacientms ir 
plačiajai visuomenei turi būti patvirtinta nacionalinių reguliavimo institucijų ir jai turi būti 
taikomi griežti kontrolės mechanizmai su privalomomis piniginėmis sankcijomis, kurias 
numatytų nacionalinės ir Europos reguliavimo institucijos. Informacijos šaltiniai visada turi 
būti nurodomi.

Pakeitimas 118
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams tiesiogiai arba netiesiogiai per 
trečiąją šalį platinti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį tokia 
informacija nelaikoma reklama.

1. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams skelbti visuomenei ar jos 
nariams informaciją apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ji atitinka šios antraštinės dalies 
nuostatas. Taikant VIII antraštinę dalį tokia 
informacija nelaikoma reklama.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad leidimo prekiauti turėtojas, norintis platinti informaciją apie produktą darytų tai 
tiesiogiai, kad būtų išvengta problemų priskiriant atsakomybę teisės aktų nesilaikymo atveju.

Pakeitimas 119
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 a straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sveikatos specialistai teikiantys 
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informaciją apie vaistus ar medicininius 
prietaisus viešuose renginiuose, 
spausdintinėje ir transliacinėje 
žiniasklaidoje turi viešai deklaruoti savo 
interesus t. y. bet kokiusfinansinius ryšius 
su leidimo prekiauti turėtojais ar su 
trečiosiomis šalimis veikiančiomis jų 
vardu. Tai taip pat apima reikalavimą 
teikti konsultavimo paslaugas ir vykdyti 
technines konsultacijas apie aptariamą 
produktą (-us).

Or. en

Pakeitimas 120
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šioje antraštinėje dalyje 
nereglamentuojama:

Išbraukta.

a) informacija, susijusi su žmonių 
sveikata ar ligomis, jei joje nėra net 
netiesioginės nuorodos į vaistus,
b) sveikatos priežiūros specialistams 
leidimų prekiauti turėtojų teikiama 
informacija, skirta perduoti pacientams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir rišlumą su pasiūlyme išdėstytais tikslais ir norint geriau 
užtikrinti, kad teikiama informacija nebūtų reklaminio pobūdžio, direktyvos nuostatos, 
numatytos a ir b punktuose, turi patekti į VIII antraštinės dalies taikymo sritį.
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Pakeitimas 121
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija, susijusi su žmonių 
sveikata ar ligomis, jei joje nėra net 
netiesioginės nuorodos į vaistus,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingas punktas, nes tai jau numatoma 86 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 122
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija, susijusi su žmonių 
sveikata ar ligomis, jei joje nėra net 
netiesioginės nuorodos į vaistus,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekint užtikrinti teksto rišlumą ir ypač siekiant aiškumo tarp VIII ir VIIIa antraštinės dalies, 
ši nuostata („informacija“, susijusi su žmonių sveikata ar ligomis, teikiama leidimo prekiauti 
turėtojo) turi ir toliau būti laikoma išimtimi reklamos draudimui (galiojančios Direktyvos 
2001/83/EB konsoliduotos versijos 82 straipnio 2 dalis) ir patekti į VIII antraštinės dalies 
taikymo sritį.
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Pakeitimas 123
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sveikatos priežiūros specialistams 
leidimų prekiauti turėtojų teikiama 
informacija, skirta perduoti pacientams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams leidimų prekiauti turėtojų teikiama informacija, skirta 
perduoti pacientams, neturėtų būti išbraukta iš pavadinimo „Informacija visuomenei apie 
žmonėms skirtus receptinius vaistus“: nerė priežasčių, kodėl neturėtų b9ti vykdoma jų 
stebėsena. Sveikatos apsaugos specialistais neturi būti naudojamasi kaip reklamos 
paltintojais.

Pakeitimas 124
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sveikatos priežiūros specialistams 
leidimų prekiauti turėtojų teikiama 
informacija, skirta perduoti pacientams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialistams teikiama spausdinta medžiaga, skirta perduoti pacientams, 
turėtų atitikti tuos pačius kriterijus, kurie  taikomi kitoms informacijos platinimo rūšims. 
Todėl turėtų būti tikslinga šios antraštinės dalies nuostatas taikyti ir šiai informacijai. 
Sveikatos priežiūros specialistus taip pat gali paveikti informacija, kurioje yra reklamos. 
Nesama objektyvių priežasčių, dėl kurių šios antraštinės dalies nuostatos neturėtų būti 
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taikomos sveikatos priežiūros specialistams įmonių teikiamai informacijai, skirtai perduoti 
pacientams.

Pakeitimas 125
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sveikatos priežiūros specialistams 
leidimų prekiauti turėtojų teikiama 
informacija, skirta perduoti pacientams.

b) sveikatos priežiūros specialistams 
leidimų prekiauti turėtojų teikiama 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina neįtraukti medžiagos, kurią leidimo prekiauti turėtojai teikia pacientams per 
sveikatos apsaugos specialistus. Iš šios antraštinės dalies galima išbraukti tik medžiagą, kuri 
teikiama išimtinai tik sveikatos apsaugos specialistams.

Pakeitimas 126
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dalykiniai ir informaciniai skelbimai 
(įskaitant skelbimus arba pranešimus, 
pavyzdžiui, skirtus žiniasklaidos 
priemonių organizacijoms, kurie rengiami 
kaip atsakymai į tiesiogines užklausas, 
arba yra skirti tokios informacijos 
platinimui per konferencijas, arba yra 
oficialūs rašytiniai pareiškimai, skelbimai 
arba ataskaitos, kurios teikiamos 
akcininkams ir (arba) kontrolės 
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tarnyboms) bei kita informacija apie 
vaistą, susijusi, pvz., su pakuotės 
pakeitimu, įspėjimu apie žalingą poveikį, 
kaip viena iš vaistų vartojimo bendrųjų 
atsargumo priemonių, prekių katalogai, 
kainoraščiai ir pinigų grąžinimo tvarka, 
jei juose nėra skirti vieno atskiro vaisto 
reklamai;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Sąveikos direktyvos 86 straipsnio 2 dalies pakeitimu ir yra skirtas 
direktyvos taikymo sričiai patikslinti. Leidimų prekiauti turėtojams turėtų būti leidžiama ir 
toliau teikti tam tikrą informaciją. Pagal vertybinių popierių rinkos taisykles reikalaujama, 
kad bendrovės visapusiškai informuotų investuotojus apie svarbius pokyčius, o darbuotojus 
informuotų apie pokyčius bendrovėje. Būtina patikslinti, kad tokią informaciją galima teikti, 
jei ji teikiama tinkamu būdu.

Pakeitimas 127
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 a straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) sveikatos priežiūros specialistams 
teikiama informacija, skirta jiems patiems 
naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinama, kad ši direktyva nebūtų taikoma sveikatos priežiūros specialistams 
teikiamai informacijai, skirtai naudoti jiems patiems.
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Pakeitimas 128
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 100 aa
Nacionalinės institucijos, 
bendradrbiaudamos su pramonės 
atstovais, sveikatos apsaugos specialistais 
ir pacientų organizacijomis, turi rengti 
informavimo kampanijas, kuriomis būtų 
siekiama pagerinti visuomenės ar jos 
narių sveikatos klausimų išmanymą arba 
kuriomis būtų propaguojama sveika 
gyvensena. Tokios informavimo 
kampanijos turi apimti, be kita ko, tokius 
klausimus kaip falsifikuotų vaistų 
keliamas pavojus, racionalus vaistų 
vartojimas, pacientų teisės dalyvaujant 
klinikiniuose bandymuose arba geras 
valdymas (skaidrumas, galimi interesų 
konfliktai). Šiose kampanijose neturi būti 
jokių reklaminių teiginių apie vaistų 
savybes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau apsaugoti žmonių sveikatą, informavimo kampanijos, skirtos sveikatos 
klausimų išmanymui pagerinti, kurias inicijuotų nacionalinės institucijos, galėtų būti labai 
naudingos pacientams ir duoti jiems naudos. Siekiant gerinti šių informavimo kampanijų 
kokybę ir siekiant užtikrinti, kad jos veiksmingai paveiktų pacientus, nacionalinės institucijos 
turėtų atsižvelgti į pramonės atstovų, sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų organizacijų 
sukauptą šios srities patirtį.
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Pakeitimas 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojai gali platinti
visuomenei ar jos nariams šių rūšių 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:
a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;

Leidimų prekiauti turėtojai visuomenei ar 
jos nariams užtikrina prieigą prie šių rūšių 
informacijos apie receptinius vaistus, 
kurių leidimai prekiauti suteikti 
kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija. Vaisto duomenų 
lentelė turėtų būti pridėta prie pakuotės 
lapelio. Informacija pateikiama vaisto 
duomenų lentelėje turi būti pateikta taip, 
kad būtų aiški, matoma ir aiškiai 
išsiskirtų nuo likusio teksto. Vaisto 
duomenų lentelėje turi būti glaustas 
būtinų medicininio preparato duomenų 
aprašymas, kad pacientas galėtų suprasti 
medicininio preparato naudą ir galimas 
rizikas bei jį vartoti saugiai ir tinkamai. 
Lentelėje taip pat turi būti glaustas 
klinikinių tyrimų apibendrinimas. Prieš 
pateikiant ją, vaisto duomenų lentelę turi 
patvirtinti kompetentingos institucijos; o 
prieš šį patvirtinimą pacientų 
organizacijos turi būti tinkamai 
išklausytos, siekiant užtikrinti būdą, kuris 
būtų tinkamas pacientams. Ši informacija 
turi būti prieinama elektronine forma ir 
atspausdinta popieriuje, taip pat tokia 
forma, kuri būtų prieinama neįgaliems 
asmenims.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams. Taigi leidimų prekiauti turėtojai 
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nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistinius preparatus turi teikti pacientams ir 
visuomenei vadovaudamiesi vadinamuoju paieškos principu, t. y., pacientai ir (arba) 
visuomenė gali gauti informaciją, jeigu jiems tokios informacijos reikia (priešingai negu 
vadovaudamiesi vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų 
prekiauti turėtojai platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 130
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojai gali platinti
visuomenei ar jos nariams šių rūšių 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:

Leidimų prekiauti turėtojai gali pateikti
visuomenei ar jos nariams šiuos 
dokumentus apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:

Or. en

Pagrindimas

Komiteto nuomone, esant dabartinei formuluotei, iškyla reklamos ir informacijos apibrėžties 
klausimas. Todėl būtų labiau tinkama kalbėti apie „dokumentus“.

Pakeitimas 131
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojai gali platinti
visuomenei ar jos nariams šių rūšių 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:

Leidimų prekiauti turėtojai gali pateikti
visuomenei ar jos nariams šiuos 
dokumentus apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:

Or. en
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Pagrindimas

Jei kompetentingoms institucijoms pateikti tam tikrą informaciją turėtų būti privaloma, 
leidimo prekiauti turėtojams tai turėtų būti tik laisvai pasirenkama.

Pakeitimas 132
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojai gali platinti
visuomenei ar jos nariams šių rūšių 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:

Leidimų prekiauti turėtojai gali pateikti
visuomenei ar jos nariams per savo 
interneto svetaines šių rūšių informaciją 
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti:

Or. en

Pakeitimas 133
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija; Ši informacija turi 
būti pateikta abėcėlės tvarka išdėstyto 
sąrašo pavidalu arba pagal 
farmakoterapinę grupę ir kartu su ja 
neturi būti pateikiama paveikslėlių ar 
papildomos informacijos. Joje turi būti 
pateikta nuoroda apie tos pačios 
informacijos prieinamumą nacionalinės 
kompetentingos institucijos interneto 
svetainėje ir Europos vaistų agentūros 
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interneto svetainėje. Dokumentai turi būti 
prieinami pdf formatu, kuris tiksliai 
atspindėtų oficialiai patvirtintą 
informaciją, parengtą kompetentingų 
institucijų.

Or. en

Pakeitimas 134
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;

Ši informacija turi būti pateikta abėcėlės 
tvarka išdėstyto sąrašo pavidalu arba 
pagal farmakoterapinę grupę ir kartu su 
ja neturi būti pateikiama paveikslėlių ar 
papildomos informacijos, išskyrus užrašą, 
kad ta pati informacija yra prieinama 
nacionalinės kompetentingos 
informacijos ir Europos vaistų agentūros 
interneto svetainėse.
Ji turi būti prieinama pdf formatu, kuris 
tiksliai atspindėtų oficialiai patvirtintą 
informaciją, parengtą kompetentingų 
institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Oficialiai patvirtinta informacija turi būti vienodai prieinama visose valstybėse narėse. Kad 
jos nebūtų galima naudoti reklaminiams tikslams, turi būti užtikrinta, kad jis pateikiama 
neutraliai. Informacija turi būti identiška tai, kuri patvirtinta oficialiai, ir gyventojai turi būti 
informuoti apie tai, kad ta pati informacija taip pat yra prieinama komptetentingų institucijų 
interneto svetainėse, kuriose teikiama informacija apie visus produktus, o ne tik vienos tam 
tikros farmacijos kompanijos produktus.
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Pakeitimas 135
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
pacientams skirtas lapelis bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija; ir viešai prieinama poveikio 
ataskaitos, parengos kompetentingos 
institucijos, versija. Ši informacija turi 
būti vienodai prieinama visose valstybėse 
narėse, elektronine forma ir atspausdinta 
popieriuje, taip pat tokia forma, kuri būtų 
prieinama neįgaliems asmenims. 
Pacientus atstovaujančios organizacijos 
turėtų būti įtrauktos rengiant šią 
informaciją ir pateikiant ją pacientams.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti poslinkis tikro „pacientams skirto lapelio“ atsiradimo link ir pacientų organizacijos 
turi dalyvauti tame procese. Farmacijos kompanijos gali skelbti savo interneto svetainėse 
informaciją, kuri buvo oficialiai patvirtinta, ir informaciją, publikuotą EudraCT duomenų 
bazėje apie klinikinius bandymus.
Kai informacija nebuvo oficialiai patvirtinta, bet gali būti laikoma pagrįsta ir naudinga, ji 

turi būti pateikiama ekspertams ir išanalizuota, kad būtų apdorota ir perduota atitinkamoms 
pacientų grupėms. Informacija turi būti teikiama tiek sėkmingų, tiek nesėkmingų bandymų 
atvejais. Savanoriškai pateiktų duomenų ir pacientų ar jų šeimos narių patirties kaupimas 
turėtų būti pripažįstamas kaip svarbus ir tinkamas informacijos šaltinis.

Pakeitimas 136
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;

a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
naujausia vaisto charakteristikų santrauka, 
etiketė ir vaisto pakuotės lapelis bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad gali būti pateikiama tik naujausia informacija.

Pakeitimas 137
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perfrazuota pakuotės lapelių versija kelia grėsmę nutolti nuo originalo, todėl mes turėtume 
večiau stengtis pagerinti oficialių pakuotės lapelių skaitomumą.
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Pakeitimas 138
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Išbraukta.

Or. frPagrindimas

Būtina išvengti dalinio vaisto charakteristikų santraukos ar vaisto pakuotės lapelio pateikimo. 
B kita ko, pateikiant informaciją įvairiais būdais pacientui gali kilti dar daigiau neaiškumų.

Pakeitimas 139
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia teikti nereglamentuotos informacijos.
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Pakeitimas 140
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 141
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniai duomenys turi būti prieinami visuomenei ir turi būti pateikiami mokslininkams, 
kurie nori juos analizuoti, kad būtų galima iš anksto nustatyti pavojus saugai. Leisti 
farmacijos pramonei rengti dokumentus, naudojantis tik keliais vaisto charakteristikos 
elementais ir išleisti „laisvo pobūdžio“ lankstininkus yra neveiksminga. Dviejų rūšių 
lankstinukai – oficialiai patvirtinatasis ir kitas, perrašytas gamintojo, – gali kelti sumaištį, 
kadangi galiausiai tai lemtų reklaminio pobūdžio informacijos platinimą, kad reikia skirti tik 
vaistus, ir administracinio drbo naštos padidėjimą sveikatos apsaugos institucijoms.
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Pakeitimas 142
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionlinės ir Europos instutucijos (Europos vaistų agentūros konsultacijos dėl pakuotės 
lapelių formato) bei Komisija (Farmakologinio budrumo pasiūlymas) deda daug pastangų, 
siekdamos pagerinti pakuotės lapelius. Farmacijos kompanijos taip pat investuoja, kad 
pakuotės lapeliai būtų patogesni vartotojams, įtraukdami klausimus vartotams. Reikia gerinti 
oficialiai patvirrtintą informaciją ir stengtis, kad ji būtų lengviau prieinama, bet nereikia 
eikvoti papildomų išteklių „laisvo pobūdžio“ lapelių gamybai ir stebėsenai. Oficialiai 
patvirtintas ir laisvo pobūdžio lapelis keltų vartotojams painiavą.

Pakeitimas 143
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 

b) informacija pateikiama vaisto 
charakteristikų santraukoje, etiketėje ir 
vaisto pakuotės lapelyje bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija, pateikiama visuomenei ar jos 
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versija; nariams suprantama forma ir nedaranti 
neigiamos įtakos informacijos kokybei ir 
patikimumui; Priežastis, kodėl 
informacija turėtų būti pateikiama kitaip, 
turi būti aiškiai pagrįsta;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad informacija turi būti pateikta ne specialistams skirta kalba, bet 
informacijos kokybė išlaikoma. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ši informacija jau egzistuoja ir 
yra pateikiama minimu būdu, turi būti labai rimtų priežasčių, kodėl ją reiktų pateikti kitaip, 
taip stengiantis vengti visuomenės painiojimo.

Pakeitimas 144
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

b) informacija, kuri nurodyta vaisto 
charakteristikų santraukoje, etiketėje ir 
vaisto pakuotės lapelyje, bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija, pateikiamos pacientams lengvai 
suprantama forma ir nepakenkiant 
pateikiamos informacijos suprantamumui 
ir nešališkumui;

Or. en

Pagrindimas

Gerinant pakuotės lapelius labia svarbu geriau informuoti pacientus ir visuomenę apie 
vaistinius preparatus. Tačiau suteikiant galimybę leidimo prekiauti turėtojui teikti esminę 
informacija kitų būdu gali suketi painiavą tarp pacientų ir visuomenės ir sudaryti galimybę 
leidimo prekiauti turėtojui teikti šališką informaciją (pvz., informacijos praleidimas, vaisto 
privalumų akcentavimas ir pavojų menkinimas). Todėl labai svarbu pabrėžti, kad informacija 
gali būti prieinama vartotojui patogesniu būdu, jei tik nekvestionuojama informacijos kokybė.
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Pakeitimas 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

b) informacija, kuri nurodyta vaisto 
charakteristikų santraukoje, etiketėje ir 
vaisto pakuotės lapelyje, bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija, pateikiamos visuomenei ar jos 
nariams suprantama forma ir nedarant 
neigiamos įtakos informacijos kokybei ar 
patikimumui;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodoma, kad informaciją pateikiant kitokia forma turi gerėti pacientų 
galimybės šią informaciją geriau suprasti, t. y., pateikti pacientams informaciją jiems 
lengviau suprantama forma.

Pakeitimas 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitaip pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 

b) vaisto charakteristikų santraukoje, 
etiketėje ir vaisto pakuotės lapelyje 
nurodyta informacija bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija;
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versija;

Or. en

Pagrindimas

Farmacijos pramonė neturėtų turėti laisvės leisti „laisvo pobūdžio“ lapelius, nes taip 
atsirastų galimybė selektyviai teikti informaciją ir galiausiai privestų prie to, kad būtų 
platinami du lapeliai: oficialiai patvirtintas ir „laisvo pobūdžio“ versija. Veikiau turėtų būti 
gerinimas oficialus, patvirtintas lapelis ir stengiamasi, kad jis būtų prienamas pacientams. 
Ypač 59 Direktyvos straipsnis, kuriuo numatomas pakuotės lapelio turinys, turi būti 
optimizuotas siekiant pagerinti etikėtės ir pakuotės lapelio kokybę bei aiškumą.

Pakeitimas 147
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) – pakuotės lapelis;

Or. en

Pagrindimas

Leisti farmacijos pramonei rengti dokumentus, naudojantis tik keliais vaisto charakteristikos 
elementais ir išleisti „laisvo pobūdžio“ lankstininkus yra neveiksminga. Dviejų rūšių 
pakuotės lapelių (oficialiai patvirtinto ir gamintojo perrašyto varianto) turėjimas yra 
potencialiai klaidinantis. Kyla pvojus, kad bus viešai platinama reklaminio pobūdžio 
informacija apie vaistus ir padidės administracinio darbo našta sveikatos apsaugos 
institucijoms.

Pakeitimas 148
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį 
aplinkai, kainas, dalykiniai ir 
informaciniai skelbimai bei 
rekomendacinė medžiaga, susijusi, pvz., 
su pakuotės pakeitimu arba įspėjimu apie 
žalingą poveikį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa nereikialinga, kadangi galiojanti Direktyva 2001/83/EB nedraudžia „dalykinių ir 
informacinių skelbimų [] jei juose nėra teiginių apie vaistų savybes“ (11 pakeitimu siūloma 
pridurti „informacija apie vaisto keliamą pavojų aplinkai“). Svarbu išlaikyti paminėjimą „jei 
juose nėra teiginių apie vaistų savybes“ , kad būtų išlaikytas draudimas reklamuoti tiesiai 
klientui.

Pakeitimas 149
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį 
aplinkai, kainas, dalykiniai ir 
informaciniai skelbimai bei 
rekomendacinė medžiaga, susijusi, pvz., 
su pakuotės pakeitimu arba įspėjimu apie 
žalingą poveikį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingas punktas, nes tai jau numatoma 86 straipsnio 2 dalimi. Autorius siūlo pridurti 
informaciją apie poveikį aplinkai 86 straipsnios 2 dalyje, antraip ši nuostata visiškai 
perteklinė.
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Pakeitimas 150
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai, 
kainas, dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį;

c) informacija, susijusi su nesuvartotų 
preparatų arba vaistinių preparatų atliekų 
šalinimu, taip pat nurodomos visos 
naudojamos jų surinkimo sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti informacijos susijusios su vaistų poveikiu aplinkai reikšmę. Antroji 
pastraips dalis turėtų būti išbraukta, nes ji nedera su galiojančio teisės akto 86 straipsniu, 
kuris jau ir taip ledžia „dalykinių ir informacinių skelbimų bei rekomendacinės medžiagos, 
susijusios, pavyzdžiui, su pranešimais apie pakuotės pakeitimą, įspėjimais apie žalingą 
poveikį, kuris yra vaistų vartojimo bendrų atsargumo priemonių dalis, prekybos katalogų ir 
kainoraščių, jei juose nėra teiginių apie vaistų savybes“, kurioms netaikomos VIII antraštinės 
dalies nuostatos.

Pakeitimas 151
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai, 
kainas, dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį;

c) informacija, susijusi su nesuvartotų 
preparatų arba vaistinių preparatų atliekų 
šalinimu, taip pat nurodomos visos 
naudojamos jų surinkimo sistemos;

Or. en
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Pagrindimas

Būtina paaiškinti informacijos susijusios su vaistų poveikiu aplinkai reikšmę. Antra 
pastraipnos dalis turėtų būti išbraukta. Kaip užsimenama siūlomo 100 straipsnio b dalies c 
punkte, tai gali privesti prie tokių teiginių kaip „Nuo šiandien receptiniai vaistai HX yra 20 
proc. pigesni nei ankčiau“. Arba „Naujoje LK dėžutėje dabar 30 tablečių daugiau nei 
aksčiau“. To reikia vengti, nes tai akivaizdi reklama.

Pakeitimas 152
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai, 
kainas, dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį;

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai, 
pasiūlą ir kainas, dalykiniai ir 
informaciniai skelbimai, su sąlyga, kad 
juose nebūtų pateikiami palyginimai su 
ankstesne padėtimi ar kitu tos pačios 
rūšies vaistu, bei rekomendacinė 
informacija apie vaistą, susijusi, pvz., su 
pakuotės pakeitimu, pinigų grąžinimo 
tvarka arba įspėjimu apie žalingą poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Reikia šiokio tokio patikslinimo dėl informacijos apie kainas ir pinigų grąžinimo tvarką, kad 
leidimų prekiauti turėtojai neteiktų pacientų pasirinkimui galinčių daryti įtaką palyginimų su 
ankstesne padėtimi ar panašiais vaistais. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad informacija 
liktų objektyvi, dalykinė ir neskatinanti pirkti. Taip pat būtų naudinga į sąrašą įtraukti 
informaciją apie pinigų grąžinimo tvarką, nes tai būtų faktinės informacijos, kurią pagal šią 
išlygą turėtų būti leidžiama teikti, pavyzdys.

Pakeitimas 153
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai,
kainas, dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį;

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai 
bei rekomendacinė medžiaga, susijusi, 
pvz., su pakuotės pakeitimu arba įspėjimu 
apie žalingą poveikį;

Or. en

Pakeitimas 154
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai, 
kainas, dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį;

c) informacija apie vaisto poveikį aplinkai, 
kainas, dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį, sąveiką su 
kitais vaistais ir kontraindikacijas;

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie sąveika su kitais vaistais ir kontraindikacijas taip pat svarbi kaip ir 
įspėjimai apie žalingą poveikį.

Pakeitimas 155
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos;

Or. en

Pagrindimas

Scientific data belong to the public and should be made available to independent researchers 
who wish to analyse them to allow for the early detection of safety risks. Allowing the pharma 
industry to draw up documents using only some elements of the SPC and produce a “free-
style” leaflet is inefficient. It will also be potentially confusing to have two types of leaflets, a 
officially approved and another one rewritten by the manufacturer, as it will lead to the 
dissemination of promotional information on prescription only medicines and to 
administrative burden for health authorities.

Pakeitimas 156
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 
kelią.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Leidimo prekiauti turėtojui neturėtų būti leidžiama skelbti informaciją apie neintervencinius 
mokslinius tyrimus, nes šie tyrimai dažnai reklaminio pobūdžio ir nereglamentuojami. 
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Pakeitimas 157
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 
kelią.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

According to the Commission, non-interventional scientific studies are “often of poor quality 
and frequently promotional". Moreover, any relevant information relating to studies is 
included in the patient leaflet and the Summary of Product Characteristics, which is part of 
the registration file for approval. There is no need to allow the pharmaceutical industry to 
pick only some information disconnected from the other elements, which are all needed to 
understand them properly. The presentation of a specific medicinal product should be 
considered advertising.

Pakeitimas 158
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 

Išbraukta.
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kelią.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos Komisiją (žr. viešųjų konsultacijų dėl farmakologinio budrumo3.2.5 punktą) 
neintervenciniai moksliniai tyrimai dažnai yra prastos kokybės ir dažniausiai reklaminio 
pobūdžio. Taigi jie neturėtų būti visuomenei teikiamos informacijos pagrindas. Jei konkretus 
vaistas pristatomas kaip sprendimas, pagal kurį užkertamas kelias ligai arba ji gydoma, šį 
pristatymą reikėtų laikyti reklama.

Pakeitimas 159
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 
kelią.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The paragraph relates to information not approved by competent authorities, and it is a 
hidden “push” information that could lead to off-label use. The Commission noted that non 
interventional studies are often of poor quality and frequently promotional. Any relevant 
information relating to studies is included in the patient leaflet and the SPC, which is part of 
the registration file for approval; there is no need to allow the industry to pick up some 
elements of the SPC out of their context as the risk is that it will lead to the public 
dissemination of promotional information.
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Pakeitimas 160
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 
kelią.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas susijęs su informacija, kurios kompetentingos institucijos vaistų 
registravimo metu nepatvirtina ir kuri iš tiesų yra paslėpta reklaminė informacija. Visa su 
moksliniais tyrimais susijusi informacija yra pateikta pacientui skirtame lapelyje ir vaisto 
charakteristikų santraukoje, kuri yra registracijai pateiktos vaisto registracijos bylos dalis.

Pakeitimas 161
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 
kelią.

d) kita informacija apie vaistus, teikiamus 
šiuo pavadinimu, kuri atitinkam100d 
straipsnyje nustatytus kriterijus ir kuria 
nesiekiama reklamuoti konkretaus 
produkto.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomo teksto formuluotė sunkiai suprantama ir sunkiai pritaikoma praktiškai. Taip 
valstybėse narėse nusistovėtų skirtinga praktika. Pvz., rizikingoje padėtyje atsidurtų 
informacijos apie klinikinius tyrimus, pateiktus klinikinių tyrimų skaidrumo duomenų bazėse, 
teikimas, ir tai būtų aiškiai žalinga visuomenės sveikatai ir tai negali būti kieno nors 
interesas.

Pakeitimas 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su vaistais susijusi informacija apie 
neintervencinius mokslinius tyrimus ar 
papildomas prevencijos ir medicininio 
gydymo priemones arba informacija apie 
vaistą, siejama su liga, nuo kurios 
gydoma arba kuriai siekiama užkirsti 
kelią.

d) prevencijos ir medicininio gydymo 
priemonės. Prieš užtikrinant prieigą prie 
šios informacijos, ją tikrina Agentūra 
pagal Reglamento Nr. 726/2004 (EB) 20b 
straipsnio 1 dalį;.

Or. en

Pakeitimas 163
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kita informacija apie receptinius 
vaistinius preparatus, kuri nurodoma 
šioje antraštinėje dalyje, kaip antai, 
farmacinių ir ikiklinikinių bandymų arba 
klinikinių tyrimų rezultatai, ir kuri 
atitinka 100d straipsnyje išvardytus 
kriterijus ir kurią pateikiant 
nereklamuojamas atskiras vaistinis 
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preparatas.

Or. en

Pagrindimas

Pacientams turėtų būti sudaryta galimybė gauti informaciją apie farmacinius ir ikiklinikinius 
bandymus ir klinikinius tyrimus. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad šie bandymai ir tyrimai yra 
komercinė paslaptis, taigi negalima reikalauti, kad farmacijos kompanijos pateiktų tokių 
tyrimų ir bandymų dokumentaciją; vis dėlto turi būti leidžiama viešai paskelbti šią 
dokumentaciją, jei to pageidauja farmacijos kompanijos.

Pakeitimas 164
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 b straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vaistinio preparato ikiklinikinių 
bandymų ir klinikinių tyrimų duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Scientific data belong to the public and should be made available to independent researchers 
who wish to analyse them to allow for the early detection of safety risks. Allowing the pharma 
industry to draw up documents using only some elements of the SPC and produce a “free-
style” leaflet is inefficient. It will also be potentially confusing to have two types of leaflets, a 
officially approved and another one rewritten by the manufacturer, as it will lead to the 
dissemination of promotional information on prescription only medicines and to 
administrative burden for health authorities. 

Pakeitimas 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnio įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams platinama informacija apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, neteikiama per televiziją ar radiją. 
Ji teikiama tik šiais kanalais:

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams užtikrinama prieiga prie 
informacijos apie receptinius vaistus, 
kurią patvirtino kompetentingos 
institucijos ir kurių leidimai prekiauti 
suteikti, neteikiama per televiziją, radiją, 
laikraščiuose, žurnaluose ir panašiuose 
leidiniuose. Leidimų prekiauti turėtojams 
leidžiama teikti informaciją, patvirtintą 
100b straipsnyje, internete. Ši informacija 
neteikiama visuomenei arba jos nariams, 
jei neprašoma, arba neteikiama aktyviai, 
ir ji teikiama tik šiais kanalais:

Or. en

Pakeitimas 166
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams platinama informacija apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, neteikiama per televiziją ar radiją. 
Ji teikiama tik šiais kanalais:

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams užtikrinama prieiga prie 
pranešimų apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, neteikiama per 
televiziją, internetinę televiziją, vaizdo 
transliavimo medžiagą, laikraščiuose, 
žurnaluose ir panašiuose leidiniuose ar 
per radiją. Ji teikiama tik leidimų prekiauti 
turėtojų interneto svetainėse siekiant 
neleisti, kad visuomenei arba jos nariams 
būtų aktyviai platinama neteisėta 
informacija;

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą
visuomenei arba jos nariams;

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
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išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;
c) atsakymai raštu į visuomenės narių 
prašymus suteikti informacijos.

Or. en

Pagrindimas

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Pakeitimas 167
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
arba jos nariams platinama informacija
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, neteikiama per televiziją 
ar radiją. Ji teikiama tik šiais kanalais:

Leidimų prekiauti turėtojai pateikia
visuomenei ar jos nariams dokumentus
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, tik savo interneto 
svetainėje.

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą 
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visuomenei arba jos nariams;
b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;
c) atsakymai raštu į visuomenės narių 
prašymus suteikti informacijos.

Or. en

Pagrindimas

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Pakeitimas 168
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnio įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams platinama informacija apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, neteikiama per televiziją ar radiją. 
Ji teikiama tik šiais kanalais:

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams užtikrinama prieiga prie 
informacijos apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, neteikiama per 
televiziją, interneto svetaines, radiją,
laikraščiuose, žurnaluose ir panašiuose 
leidiniuose. Ji teikiama tik šiais kanalais:

Or. en

Pagrindimas

Į sąrašą reikėtų įtraukti „interneto svetaines“, nes tai labai populiarus pranešimų teikimo 
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visuomenei būdas. 

Pakeitimas 169
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams platinama informacija apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, neteikiama per televiziją ar radiją. 
Ji teikiama tik šiais kanalais:

Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei arba 
jos nariams užtikrinama prieiga prie
informacijos apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, neteikiama per 
televiziją, internetinę televiziją, vaizdo 
transliavimo medžiagą, laikraščiuose, 
žurnaluose ir panašiuose leidiniuose ar 
per radiją. Ji teikiama tik šiais kanalais:

Or. en

Pagrindimas

Information to the public on medicines by MAHs should be provided through specific 
channels of communication, incl. the MAH’s websites, so that the public seeking for 
information on a medicine knows easily where to search for and aware that the source is the 
MAH. Where information is disseminated via television, web TV, radio, or health related 
publications, patients are not protected against unsolicited information and such 
dissemination should therefore not be allowed. Video broadcasting in websites is prone to 
enable disguised advertising and should therefore not be allowed.

Pakeitimas 170
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnio įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
arba jos nariams platinama informacija 

 Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
arba jos nariams pateikiama informacija 
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apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, neteikiama per televiziją 
ar radiją. Ji teikiama tik šiais kanalais:

apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, neteikiama per televiziją, 
radiją arba spaudoje. Ji teikiama tik šiais 
kanalais:

Or. en

Pagrindimas

Spausdinta medžiaga, skirta perduoti pacientams, nėra tinkamas informacijos apie 
receptinius vaistus teikimo būdas. Tai reikštų „reklaminę informaciją“ (angl. push 
information), tačiau direktyva turėtų apimti tik informaciją, kurios pacientas aktyviai ieško. 
Todėl informacijos teikimo spaudoje būdą reikėtų panaikinti.

Pakeitimas 171
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Informacija, teikiama leidiniuose sveikatos tema, laikoma neteisėtu pranešimu. Taigi tai nėra 
tinkamas informacijos platinimo būdas.

Pakeitimas 172
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos narys G. Verheugen teigė, kad bet kuris leidinys, kuriame yra sveikatos skirsnis, 
galėtų būti laikomas laidiniu, susijusiu su sveikatos klausimais. Sveikatos skirsnių galima 
rasti beveik visuose spaudos leidiniuose, pradedant „geltonąja“ spauda ir baigiant aukštos 
kokybės leidiniais. Taip būtų atveriamas kelias reklamai spaudoje. Šis sąlyga – tai vienas iš 
akivaizdžiausių šio pasiūlymo blogo pagrindimo pavyzdžių. Kol spauda siekia laimėti 
reikšmingą naują klientą, tai negali būti visuomenės sveikatos interesas.

Pakeitimas 173
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Informacija, teikiama leidiniuose sveikatos tema, laikoma neteisėtu pranešimu. Taigi tai nėra 
tinkamas informacijos platinimo būdas.
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Pakeitimas 174
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Leidimų prekiauti turėtojai turėtų teikti informaciją apie tik receptinius vaistus tik specialiais 
pranešimų teikimo kanalais, kad visuomenė, ieškanti konkrečios informacijos apie vaistą, 
neabejotinai žinotų, kur šios informacijos ieškoti, kartu žinodama, kad minėtos informacijos 
šaltinis yra leidimo prekiauti turėtojas. Platinant informaciją per, pvz., leidinius, susijusius su 
sveikatos klausimais, pacientai neapsaugomi nuo tokios neteisėtos informacijos, todėl taip 
platinti tokią informaciją neturėtų būti leidžiama.

Pakeitimas 175
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais,
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

a) brošiūros, informaciniai lapeliai ir kitų 
rūšių spausdinta informacija, įskaitant 
leidinius, susijusius su sveikatos 
klausimais, kaip nurodoma Komisijos 
gairėse informacijos, kurią leidžiama 
teikti, klausimu, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;
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Or. en

Pagrindimas

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices. However, printed material is and remains an important way to respond to patients’ 
and citizens’ demand to better access information on prescription medicines (e.g. population 
groups without internet access) provided that it is solicited by the general public. It is 
important to clarify that such material could be provided, as well as other material defined by 
individual MSs, while excluding “pushed” information on medicines through classical mass 
media channels.

Pakeitimas 176
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti valstybė 
narė, išskyrus neteisėtą informaciją, 
aktyviai platinamą visuomenei arba jos 
nariams;

a) knygelės, lapeliai, vaizdo ir garso 
informacija ir kitų rūšių spausdinta 
informacija, įskaitant leidinius, susijusius
su sveikatos klausimais, kaip nurodo 
informaciją skelbianti valstybė narė, 
išskyrus neteisėtą informaciją, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

Or. en

Pagrindimas

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices.  However, printed material and other communication tools (e.g. CD ROMS to 
support the safe and effective use of medicines) are and remain an important way to respond 
to patients’ and citizens’ demand to better access information on medicines (e.g. population 
groups without internet access). It is important to clarify that such material could be 
provided, as well as other material defined by individual MSs, while excluding “pushed” 
information through classical mass media channels.
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Pakeitimas 177
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodoma Komisijos gairėse 
informacijos, kurią leidžiama teikti, 
klausimu, kaip antai, brošiūros, 
informaciniai lapeliai ir kitų rūšių 
spausdinta informacija, įskaitant 
lygiaverčių specialistų peržiūrėtus 
medicinos žurnalus, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva siekiama išspręsti pacientų galimybių gauti informacijos nelygybės Europoje 
problemą; taigi, turėtų būti bendras leidinio, susijusio su sveikatos klausimais, apibrėžimas. 
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad su sveikatos klausimais susiję leidiniai neapima masinių 
informavimo priemonių.

Pakeitimas 178
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodo informaciją skelbianti 
valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

a) leidiniai, susiję su sveikatos klausimais, 
kaip nurodoma Europos Sąjungos gairėse 
informacijos, kurią leidžiama teikti, 
klausimu, išskyrus neteisėtą informaciją, 
aktyviai platinamą visuomenei arba jos 
nariams;
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Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės galės nustatyti leidinius, susijusius su sveikatos klausimais, nebus 
pasiektas svarbiausias šios direktyvos tikslas, t.y. išspręsti pacientų galimybės gauti 
informacijos nelygybės Europos Sąjungoje problemą (3 konstatuojamoji dalis). Europos 
gairės, susijusios su informacija, kurią galima pateikti (siūloma pagal 100g straipsnio 2 dalį), 
būtų užtikrinama vienoda galimybė visiems pacientams visose ES valstybėse narėse gauti 
informacijos.

Pakeitimas 179
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

b) vaistams skirtos interneto svetainės ir 
kitos elektroninės saugyklos, kuriose 
saugojama informacija, išskyrus neteisėtą 
platinimą piliečiams masinės 
komunikacijos priemonėmis, kaip, pvz., 
daugeliui gavėjų siunčiami elektroninio 
pašto laiškai ir teksto žinutės;

Or. en

Pagrindimas

It is necessary to clarify that the provision of high-quality non-promotional information 
through electronic repositories which are not strictly Internet websites is allowed. There are 
already electronic communication media that are not websites but through which information 
seekers can access reference information (eg reference text pages made available through TV 
sets or via telephone systems. The Internet is also becoming much more dynamic and is going 
beyond static websites. It is important that the directive is fit for the future.

Pakeitimas 180
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

b) interneto svetainės ir kitos elektroninės 
saugyklos, kuriose saugojama 
informacija, išskyrus neteisėtą platinimą 
piliečiams masinės komunikacijos 
priemonėmis, kaip, pvz., daugeliui gavėjų 
siunčiami elektroninio pašto laiškai ir 
teksto žinutės;

Or. en

Pagrindimas

It is necessary to clarify that provision of high-quality, non-promotional information by 
electronic repositories (not strictly Internet websites) is allowed. It is important that the 
directive fits for the future as Internet becomes more dynamic and goes beyond static sites. 
Only the provision of information patients can seek (‘pull’) is acceptable, ‘pushing’ 
unsolicited information is not. The reference to mass communications highlights the 
distinction between “push” and ”pull” information; and  strengthens the prohibition of the 
unsolicited distribution of information.

Pakeitimas 181
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

b) vaistams skirtos leidimų prekiauti 
turėtojų interneto svetainės, išskyrus 
neteisėtą medžiagą, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Or. frPagrindimas

Informacija apie vaistus neturi būti platinama bet kokioje interneto svetainėje. Leidimų 
prekiauti turėtojai yra atsakingi už internete pateiktą informaciją.
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Pakeitimas 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 c straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

b) vaistams skirtos leidimų prekiauti 
turėtojų interneto svetainės, išskyrus 
neteisėtą medžiagą, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodoma, kad nereklaminio pobūdžio informaciją apie vaistinius 
preparatus, kurią leidimų prekiauti turėtojai teikia visuomenei, turi būti skelbiama leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėje.

Pakeitimas 183
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

b) vaistams skirtos leidimų prekiauti 
turėtojų valdomos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

Or. en

Pagrindimas

It is of utmost importance that the patient is able to see at first glance, who the operator of the 
website is. This can (in addition to a clearly formulated impressum, etc.) only be guaranteed 
by assuring that the address (URL) of the website includes the name of the marketing 
authorization holder. Transparency is essential: the patient needs to know who the author of 
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the given information is (e.g. pharmaceutical companies, medical professionals, health 
insurers) and in addition it is important to be able to distinguish easily between legitimate 
and illegitimate websites.

Pakeitimas 184
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vaistams skirtos interneto svetainės, 
išskyrus neteisėtą medžiagą, aktyviai 
platinamą visuomenei arba jos nariams;

b) vaistams skirtos leidimų prekiauti 
turėtojų interneto svetainės, išskyrus 
neteisėtą medžiagą, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams;

Or. en

Pakeitimas 185
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsakymai raštu į visuomenės narių 
prašymus suteikti informacijos.

c) atsakymai į visuomenės narių prašymus 
suteikti informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai pacientams reikia nedelsiant pateikti visapusišką vaisto pakuotės lapelyje nurodytos 
informacijos išaiškinimą arba pacientai pageidauja gauti papildomos informacijos. Dėl 
reikalavimo, pagal kurį atsakymą galima pateikti tik raštu, būtų vėluojama suteikti 
pacientams informaciją, o tai tam tikromis aplinkybėmis gali turėti neigiamą poveikį jų 
sveikatai. Taigi turi būti leidžiama atsakymus į individualius prašymus suteikti medicininę 
informaciją pateikti ir raštu, ir žodžiu.
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Pakeitimas 186
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 c straipsnio 1 a ir 1 b dalys (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Jei nacionalinės kompetentingos 
institucijos mano, kad tikslinga, jos gali 
taip pat teikti visuomenei informaciją apie 
vaistinius preparatus ir kitą su sveikata 
susijusią informaciją sudariusios 
susitarimus su interneto paslaugų 
teikėjais, kurie gali platinti su viešaisiais 
interesais susijusią informaciją pagal 
Direktyvos 2009/136/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, 
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis, 21 straipsnio 4 dalį.
Tokiu atveju, informacija teikiama 
naudojantis tokiomis pačiomis 
priemonėmis, kurioms naudojasi įmonės, 
siųsdamos savo paslaugų gavėjams 
įprastinius pranešimus. Kadangi 
informacija apie vaistinius preparatus 
nepatenka į Direktyvos 2009/136/EB 21 
straipsnio 4 dalies taikymo sritį, interneto 
paslaugų teikėjai gali imti iš nacionalinių 
institucijų mokestį už tokios informacijos 
teikimą.“

Or. en

Pagrindimas

The public messages concerned in Directive 2009/136/EC relate to electronic 
communications services. However, information on medicines and broader health 
information might also be of public interest. Since this type of information falls out of the 
scope of the provisions in the USD, it is proposed that this framework should be used on the 
basis of voluntary agreements between ISPs and national authorities. This channel should be 
used only when national authorities consider it necessary and that it has an added value in 
terms of effectiveness compared to the other regular channels.
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Pakeitimas 187
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas  
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
ar jos nariams platinamos informacijos 
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, turinys ir pateikimo 
būdas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Išbraukta.

a) informacija privalo būti objektyvi ir 
nešališka; jeigu informacijoje nurodoma 
vaisto nauda, taip pat nurodomas šio 
vaisto keliamas pavojus;
b) informacijoje privaloma atsižvelgti į 
pacientų bendruosius poreikius ir 
pageidavimus;
c) informacija privalo būti grindžiama 
įrodymais, ją turi būti įmanoma patikrinti 
ir turi būti nurodytas įrodymų pagrįstumo 
lygis;
d) privaloma pateikti naujausią 
informaciją ir nurodyti jos skelbimo ar 
paskutinio koregavimo datą;
e) informacija privalo būti patikima, 
nurodyti faktai tikslūs ir neklaidinantys;
f) informacija privalo būti suprantama 
visuomenei ir jos nariams;
g) informacijoje privalo būti aiškiai 
nurodytas jos šaltinis – nurodomas jos 
autorius ir pateikiamos informaciją 
pagrindžiančių dokumentų nuorodos;
h) informacija privalo atitikti vaistų 
charakteristikų santraukos, etiketės ir 
vaisto pakuotės lapelio informaciją, kaip 
patvirtinta kompetentingų institucijų.

Or. en
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Pagrindimas

Išvardyti reikalavimai nerealūs ir pagal juos neleidžiama, kad pacientams būtų teikiama 
naudinga informacija (farmacijos forumo duomenų apie diabetą lakštas, siųstas susipažinti 
2007 m. gegužės mėn., buvo pagrįstas šiais „kokybės kriterijais“, tačiau vienbalsiai 
pripažintas esąs pusėtinos kokybės ir nenaudingas).

Pakeitimas 188
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimų prekiauti turėtojų visuomenei 
ar jos nariams platinamos informacijos 
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, turinys ir pateikimo 
būdas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Išbraukta.

a) informacija privalo būti objektyvi ir 
nešališka; jeigu informacijoje nurodoma 
vaisto nauda, taip pat nurodomas šio 
vaisto keliamas pavojus;
b) informacijoje privaloma atsižvelgti į 
pacientų bendruosius poreikius ir 
pageidavimus;
c) informacija privalo būti grindžiama 
įrodymais, ją turi būti įmanoma patikrinti 
ir turi būti nurodytas įrodymų pagrįstumo 
lygis;
d) privaloma pateikti naujausią 
informaciją ir nurodyti jos skelbimo ar 
paskutinio koregavimo datą;
e) informacija privalo būti patikima, 
nurodyti faktai tikslūs ir neklaidinantys;
f) informacija privalo būti suprantama 
visuomenei ir jos nariams;
g) informacijoje privalo būti aiškiai 
nurodytas jos šaltinis – nurodomas jos 
autorius ir pateikiamos informaciją 
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pagrindžiančių dokumentų nuorodos;
h) informacija privalo atitikti vaistų 
charakteristikų santraukos, etiketės ir 
vaisto pakuotės lapelio informaciją, kaip 
patvirtinta kompetentingų institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Kol informacija apsiriboja oficialiais dokumentais, jokių kokybės kriterijų nereikia.

Pakeitimas 189
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacijoje privaloma atsižvelgti į 
pacientų bendruosius poreikius ir 
pageidavimus;

b) informacija privalo būti orientuota į 
pacientus, siekiant geriau patenkinti jų
poreikius;

Or. en

Pagrindimas

Performuluojama siekiant geriau atspindėti pagrindinius pasiūlymo tikslus, visų pirma teikti 
informaciją, kurios pacientai trokšta, ir geriau patenkinti jų atskirus poreikius.

Pakeitimas 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Per vienus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija, viešai 
pasikonsultavusi su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, gydytojų ir vaistininkų 
organizacijomis, valstybėmis narėmis ir 
kitais suinteresuotais asmenimis, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai vaisto 
charakteristikų santraukų ir pakuočių 
informacinių lapelių aiškumo ir tikslumo, 
taip pat jų naudos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams įvertinimo 
ataskaitą. Išanalizavusi minėtuosius 
duomenis, Komisija, jei reikia, pateikia 
pasiūlymų dėl vaisto charakteristikų 
santraukų ir pakuočių informaciniuose 
lapeliuose pateikiamos informacijos 
išdėstymo ir turinio tobulinimo gaires, 
siekdama užtikrinti, kad jie būtų vertingi 
informacijos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams šaltiniai.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma visose valstybėse narėse siekiama pagerinti vaisto charakteristikų santraukų ir 
pakuotės lapelių skaitomumą, aiškumą ir suprantamumą.

Pakeitimas 191
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto įžanginė dalis 
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikiant bet kokią informaciją 
nurodomas:

2. Leidimų prekiauti turėtojas, 
platindamas bet kokius faktų, 
informacinius pranešimus apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, kaip nurodyta 86 
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straipsnio 2 dalyje, visuomenei nurodo:

Or. en

Pagrindimas

Svarbu neleisti, kad faktų, informaciniai pranešimai būtų naudojami tik kaip primenantis 
skelbimas arba kaip priemonė leidimų prekiauti turėtojo reputacijai ir vardui reklamuoti.

Pakeitimas 192
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto įžanginė dalis 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikiant bet kokią informaciją 
nurodomas:

2. Leidimų prekiauti turėtojas, 
platindamas bet kokius faktų, 
informacinius pranešimus apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, kaip nurodyta 86 
straipsnio 2 dalyje, visuomenei nurodo:

Or. en

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kad šiame straipsnyje kalbama apie informaciją, kurią teikia leidimų 
prekiauti turėtojas.

Pakeitimas 193
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užrašas, kad informacija skiriama
paciento ir sveikatos priežiūros specialisto 

b) užrašas, kad pranešimas skiriamas
paciento ir sveikatos priežiūros specialisto 
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santykiams sustiprinti, o ne pakeisti, ir jei 
pacientas nori, kad jam būtų paaiškinta 
pateikta informacija, jis turėtų kreiptis į 
sveikatos priežiūros specialistą;

santykiams sustiprinti, o ne pakeisti, ir jei 
pacientas nori, kad jam būtų paaiškinta 
pateikta informacija, jis turėtų kreiptis į 
sveikatos priežiūros specialistą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu neleisti, kad faktų, informaciniai pranešimai būtų naudojami tik kaip primenantis 
skelbimas arba kaip priemonė leidimų prekiauti turėtojo reputacijai ir vardui reklamuoti.

Pakeitimas 194
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užrašas, kad informaciją platina leidimo 
prekiauti turėtojas;

c) užrašas, kurio pradžioje nurodoma, kad 
pranešimą platina leidimo prekiauti 
turėtojas arba pranešimas platinamas šio 
turėtojo vardu;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu neleisti, kad faktų, informaciniai pranešimai būtų naudojami tik kaip primenantis 
skelbimas arba kaip priemonė leidimų prekiauti turėtojo reputacijai ir vardui reklamuoti.

Pakeitimas 195
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užrašas, kad informaciją platina leidimo c) užrašas, kad informaciją platina [leidimo 
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prekiauti turėtojas; prekiauti turėtojo pavadinimas];

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „leidimų prekiauti turėtojas“ nėra plačiai naudojama ir suprantama 
visuomenėje. Vartotojai turi teisę žinoti bendrovės, kuri moka už informacijos pateikimą ir 
atsakinga bei teisiškai atsako už pateiktą informaciją, pavadinimą.

Pakeitimas 196
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užrašas, kad informaciją platina leidimo 
prekiauti turėtojas;

c) užrašas, kad informaciją teikia 
nurodytas leidimo prekiauti turėtojas, arba 
kad ji teikiama jo vardu;

Or. en

Pagrindimas

Trečioji šalis leidimo prekiauti turėtojo vardu gali imtis teikti informaciją. Skaitytojams 
terminas „leidimo prekiauti turėtojas“ gali būti nepažįstamas. Užrašas, kuriame nurodytas 
leidimo prekiauti turėtojo pavadinimas, yra prasmingesnis ir suprantamesnis.

Pakeitimas 197
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pašto adresas arba e. paštas, kad 
visuomenės nariai galėtų leidimo prekiauti 

d) pašto adresas arba e. paštas, kad 
visuomenės nariai galėtų leidimo prekiauti 
turėtojui siųsti pastabas arba prašyti 
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turėtojui siųsti pastabas. daugiau informacijos;

Or. en

Pagrindimas

Angliško žodžio „mail“ pakeitimas į „postal“ variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 198
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pašto adresas arba e. paštas, kad 
visuomenės nariai galėtų nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms siųsti 
pastabas;

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turėtų žinoti, į kurį kompetentingos institucijos asmenį kreiptis, jei informacija 
klaidinanti arba netinkama.

Pakeitimas 199
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pašto adresas arba e. paštas, kad 
visuomenės nariai galėtų nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms siųsti 
pastabas;
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Or. en

Pagrindimas

Jei skaitytojas suvokia, kad informacija yra klaidinanti arba netinkama , jis (ji) turėtų būti 
informuoti apie tai, kur siųsti skundą. Užrašas dėl informavimo apie pašalinį poveikį 
suderintas su direktyvos dėl farmakologinio budrumo nuostatomis.

Pakeitimas 200
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pašto adresas arba e. paštas, kad 
visuomenės nariai galėtų nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms siųsti 
pastabas;

Or. en

Pakeitimas 201
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užrašas, kuriame nurodyta, kad 
visuomenės nariai skatinami informuoti 
savo gydytoją, vaistininką, sveikatos 
priežiūros specialistą arba nacionalines 
kompetentingas institucijas apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus, ir nurodyta šios kompetentingos 
nacionalinės institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas, pašto adresas 
ir (arba) telefono numeris.



AM\817858LT.doc 115/178 PE441.215v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 202
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„db) užrašas, kuriame nurodyta, kad 
visuomenės nariai turėtų informuoti savo 
gydytoją, vaistininką, sveikatos priežiūros 
specialistus arba nacionalines 
kompetentingas institucijas apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas.“

Or. en

Pagrindimas

Teiginys atitinka kompromisą, parengtą atsižvelgiant į teisines procedūras, susijusias su 
farmakologiniu budrumu.

Pakeitimas 203
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) užrašas, kuriame nurodyta, kad 
visuomenės nariai skatinami informuoti 
savo gydytoją, vaistininką arba 
nacionalines kompetentingas institucijas 
apie neigiamą receptinių vaistų poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Užrašas dėl informavimo apie pašalinį poveikį suderintas su direktyvos dėl farmakologinio 
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budrumo nuostatomis.

Pakeitimas 204
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šioje informacijoje neturi būti: 3. Šiuose dalykiniuose ir informaciniuose 
pranešimuose neturi būti:

Or. en

Pagrindimas

Tik patikima ir palyginama informacija sudaro galimybę pacientams rinktis pagrįstai. Labai 
svarbu užkirsti kelią, kad dalykiniai ir informaciniai pranešimai būtų naudojami reklamai.

Pakeitimas 205
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų palyginimo; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Deja, vaistų palyginimas dar neatliekamas. Taigi, į tai nereikia atsižvelgti.
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Pakeitimas 206
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų palyginimo; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užkirsti kelią, kad dalykiniai ir informaciniai pranešimai būtų naudojami kaip 
priežastis reklamai. Reikia labiau pabrėžti informacijos ir reklamos skirtumą.

Pakeitimas 207
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų palyginimo; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tik patikima ir palyginama informacija sudaro galimybę pacientams rinktis pagrįstai. Labai 
svarbu užkirsti kelią, kad dalykiniai ir informaciniai pranešimai būtų naudojami kaip 
priežastis reklamai.

Pakeitimas 208
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų palyginimo; a) vaistų kokybės, saugumo ir 
veiksmingumo palyginimo, jei jį teikia 
leidimų prekiauti turėtojai, išskyrus:
– atvejus, kai šie palyginimai jau nurodyti 
oficialiai patvirtintuose dokumentuose, 
pavyzdžiui, vaisto charakteristikų 
santraukose;
– atvejus, kai šie palyginimai paremti 
palyginamaisiais moksliniais tyrimais, 
kuriuos paskelbė susijusios nacionalinės 
institucijos arba Europos vaistų agentūra;
– atvejus, kai šie palyginimai nurodyti 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 
straipsnyje numatytoje Europos 
visuomeninio įvertinimo pranešimo
apžvalgoje, kurioje išvardijamos kitos 
galimos gydymo galimybės ir 
konstatuojama, ar naujasis vaistas turi 
gydomąjį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Palyginimai nurodomi vaisto charakteristikų santraukose ir tam tikrų vaistų pakuočių 
lapeliuose. Jeigu šie esami palyginimai nebūtų įtraukiami, tai iš tikrųjų reikštų, kad 
informacija, kurią pateikė leidimų prekiauti turėtojai, yra neišsami. Tai taip pat galėtų 
apsunkinti patvirtinimo procesą. Neturėtų būti atgrasoma nepriklausomoms nacionalinėms 
institucijoms ar EMEA atlikti įvairių vaistų kokybės, saugumo ir veiksmingumo tyrimus, nes 
jie gali būti vertingi vartotojams skirtos informacijos šaltiniai.

Pakeitimas 209
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bet koks skatinimas vartoti vaistus 
arba jų reklama;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užkirsti kelią, kad dalykiniai ir informaciniai pranešimai būtų naudojami kaip 
priežastis reklamai. Reikia labiau pabrėžti informacijos ir reklamos skirtumą.

Pakeitimas 210
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacijos apie kitus vaistus, 
kuriems suteikto leidimo prekiauti 
farmacijos įmonė neturi.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosioms įmonėms turėtų būti uždrausta vykdyti bet kokias klaidinimo kampanijas dėl 
vaistų, kuriems kompetentingos institucijos yra suteikusios leidimą prekiauti. Šį draudimą 
reikėtų išplėsti, jį taikant reklamai ir informacijai, teikiamai sveikatos priežiūros 
specialistams. Preliminarioje farmacijos sektoriaus tyrimo ataskaitoje nustatyta, kad pirminių 
įmonių vykdomos prieš generinius vaistus nukreiptos klaidinimo kampanijos, skirtos, pvz., 
visuomenei, yra viena iš jų stabdymo strategijų.

Pakeitimas 211
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 d straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Per trejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija, viešai 
pasikonsultavusi su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, gydytojų ir vaistininkų 
organizacijomis, valstybėmis narėmis ir 
kitais suinteresuotais asmenimis, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai vaisto 
charakteristikų santraukų ir pakuočių 
informacinių lapelių aiškumo ir tikslumo, 
taip pat jų naudos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams įvertinimo 
ataskaitą. Išanalizavusi minėtuosius 
duomenis, Komisija, jei reikia, pateikia 
pasiūlymų dėl vaisto charakteristikų 
santraukų ir pakuočių informaciniuose 
lapeliuose pateikiamos informacijos 
išdėstymo ir turinio tobulinimo gaires, 
siekdama užtikrinti, kad jie būtų vertingi 
informacijos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams šaltiniai.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma visose valstybėse narėse siekiama pagerinti vaisto charakteristikų santraukų ir 
pakuotės lapelių skaitomumą, aiškumą ir suprantamumą.

Pakeitimas 212
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 
skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse būtų 
pateikiama kompetentingų institucijų 
patvirtinta, atnaujinta receptinių vaisto 
charakteristikų santraukoje ir atitinkamo 
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lapelyje nurodyta informacija būtų 
teikiama valstybių narių, kuriose suteiktas 
leidimas prekiauti šiuo vaistu, 
oficialiosiomis kalbomis.

vaisto pakuotės lapelyje nurodyta 
informacija, kuri būtų teikiama valstybių 
narių, kuriose suteiktas leidimas prekiauti 
šiuo vaistu, oficialiosiomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Leidimų prekiauti turėtojų interneto svetainėse turi būti pateikiama naujausi dokumentai apie 
receptinius vaistus.

Pakeitimas 213
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB 
 100 e straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 
skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija būtų 
teikiama valstybių narių, kuriose suteiktas 
leidimas prekiauti šiuo vaistu, 
oficialiosiomis kalbomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 
skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija būtų tiksliai
perteikiama valstybių narių, kuriose 
suteiktas leidimas prekiauti šiuo vaistu, 
oficialiosiomis kalbomis.

Or. fr

Pakeitimas 214
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija leidimų prekiauti turėtojų 
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skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija būtų 
teikiama valstybių narių, kuriose suteiktas 
leidimas prekiauti šiuo vaistu, 
oficialiosiomis kalbomis.

interneto svetainėse, skirtose suteikti 
prieigą prie dokumentų apie receptinius 
vaistus, visiškai atitiktų vaisto 
charakteristikų santraukoje ir atitinkamo 
vaisto pakuotės lapelyje nurodytą 
informaciją ir būtų teikiama valstybių 
narių, kuriose suteiktas leidimas prekiauti 
šiuo vaistu, oficialiosiomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti prieinama išsami informacija nieko nepakeičiant ar nepraleidžiant.

Pakeitimas 215
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB 
100 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 
skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija būtų 
teikiama valstybių narių, kuriose suteiktas 
leidimas prekiauti šiuo vaistu, 
oficialiosiomis kalbomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija leidimų prekiauti turėtojų 
interneto svetainėse, skirtose informacijai 
apie receptinius vaistus platinti, visiškai 
atitiktų vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamo vaisto pakuotės lapelyje 
nurodytą informaciją ir būtų teikiama 
valstybių narių, kuriose suteiktas leidimas 
prekiauti šiuo vaistu, oficialiosiomis 
kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinta informacija turi būti pateikiama nieko nepakeičiant ar nepraleidžiant.
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Pakeitimas 216
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 e straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviename leidimų prekiauti turėtojų 
interneto puslapyje apie receptinius 
vaistus būtų gerai matoma nuoroda į 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57straipsnio 1 dalies l punkte ir 
57straipsnio 2 dalyje numatytą atitinkamą 
Bendrijos duomenų bazės interneto 
puslapį (toliau Duomenų bazė 
„EudraPharm“).

Or. en

Pagrindimas

Pateikus nuoroda į duomenų bazę „EudraPharm“, kuri parengta, kaip visų Europos 
Sąjungoje ir Europos Ekonominėje Bendrijoje patvirtintų žmonėms ir gyvūnams skirtų vaistų 
informacijos šaltinis, visuomenė bus geriau informuota apie tai, kad yra Bendrijos duomenų 
bazė su daug funkcijų ir paieškos būdų.

Pakeitimas 217
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB 
100 e straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviename leidimų prekiauti turėtojų 
interneto puslapyje apie receptinius 
vaistus būtų gerai matoma nuoroda į 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57straipsnio 1 dalies l punkte ir 
57straipsnio 2 dalyje numatytą atitinkamą 
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Bendrijos duomenų bazės interneto 
puslapį ir į direktyvos 106 straipsnyje bei 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje numatytą nacionalinį ar 
Bendrijos vaistų saugumo svetainę.

Or. en

Pagrindimas

Pateikus nuorodą į duomenų bazę „EudraPharm“ visuomenė bus geriau informuota apie šį 
svarbų informacijos apie patentus šaltinį, kuriame yra daug funkcijų ir paieškos būdų. 
Pateikus nuorodą į nacionalinius ir Bendrijos vaistų saugumo svetaines atsiras galimybė 
pacientams gauti papildomos informacijos apie vaistų saugumą.

Pakeitimas 218
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 e straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviename leidimų prekiauti turėtojų 
interneto svetainės puslapyje apie 
receptinius vaistus būtų nuorodos į 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57straipsnio 1 dalies l punkte ir 
57straipsnio 2 dalyje numatytą atitinkamą 
Bendrijos duomenų bazės interneto 
puslapį (toliau Duomenų bazė 
„EudraPharm“).

Or. en

Pagrindimas

Pateikus nuorodą į duomenų bazę „EudraPharm“, kuri parengta, kaip visų Europos 
Sąjungoje ir Europos Ekonominėje Bendrijoje patvirtintų žmonėms ir gyvūnams skirtų vaistų 
informacijos šaltinis, visuomenė bus geriau informuota apie Bendrijos duomenų bazę, kurioje 
yra daug funkcijų ir paieškos būdų.
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Pakeitimas 219
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 e straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Agentūra duomenų bazėje 
„EudraPharm“, o valstybių narių 
kompetentingos institucijos savo interneto 
svetainėse nurodys atnaujintą informaciją 
apie:
– patvirtintą vaisto charakteristikų 
santrauką;
– patvirtintą pakuotės lapelį;
– pirminės ir antrinės pakuotės modelius, 
taip pat visus pridedamus prietaisus;
– Europos visuomeninio įvertinimo 
pranešimus (EPAR) ir visuomenei 
suprantamą rašytinę jų apžvalgą (jei ji 
parengta).
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos kiekviename interneto 
puslapyje apie receptinius vaistus patiekia 
nuorodą į atitinkamą duomenų bazės 
„EudraPharm“ interneto puslapį.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu kovoti su nevienoda informacija ir užtikrinti prieigą prie visos teisės aktuose 
reikalaujamos informacijos (etikečių, vaisto charakteristikų santraukų, pakuotės lapelių ir 
pakuotės modelių) ir mokslinės informacijos (visuomeninio įvertinimo pranešimų) 
nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje ir Bendruomenės lygmeniu. Nacionalinių 
kompetentingų institucijų interneto svetainėse pateikus nuorodas į duomenų bazę 
„EudraPharm“ visuomenė bus geriau informuota apie Bendrijos duomenų bazę, kurioje yra 
daug funkcijų ir paieškos būdų.
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Pakeitimas 220
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 e straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Agentūra duomenų bazėje 
„EudraPharm“, o valstybių narių 
kompetentingos institucijos savo interneto 
svetainėse nurodys atnaujintą informaciją 
apie:
– patvirtintą vaisto charakteristikų 
santrauką;
– patvirtintą pakuotės lapelį;
– pirminės ir antrinės pakuotės modelius, 
taip pat visus pridedamus prietaisus;
– Europos visuomeninio įvertinimo 
pranešimus (EPAR) ir visuomenei 
suprantamą rašytinę jų apžvalgą (jei ji 
parengta).
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos kiekviename interneto 
puslapyje apie receptinius vaistus patiekia 
nuorodą į atitinkamą duomenų bazės 
„EudraPharm“ interneto puslapį.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu kovoti su nevienoda informacija ir užtikrinti prieigą prie visos teisės aktuose 
reikalaujamos informacijos (etikečių, vaisto charakteristikų santraukų, pakuotės lapelių ir 
pakuotės modelių) ir mokslinės informacijos (visuomeninio įvertinimo pranešimų) 
nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje ir Bendruomenės lygmeniu. Nacionalinių 
vaistų reguliavimo tarnybų interneto svetainėse pateikus nuorodas į duomenų bazę 
„EudraPharm“ visuomenė bus geriau informuota apie Bendrijos duomenų bazę, kurioje yra 
daug funkcijų ir paieškos būdų.
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Pakeitimas 221
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
100 e straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. Valstybės narės nacionalinių 
kompetentingų institucijų interneto 
svetainėse sudaro prieigą prie patvirtintų 
ir atnaujintų vaisto charakteristikos 
santraukos, etiketės ir pakuotės lapelio, 
viešai prieinamos vertinimo ataskaitos ir 
jos apžvalgos (jei taikoma).
Atitinkamose nacionalinių kompetentingų 
institucijų interneto svetainėse turėtų būti 
nuoroda į duomenų bazės „EudraPharm“ 
interneto svetainę.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškiai numatyti kompetentingų institucijų pareigas.

Pakeitimas 222
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
100 e straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės nacionalinių 
kompetentingų institucijų interneto 
svetainėse sudaro prieigą prie patvirtintų 
ir atnaujintų vaisto charakteristikos 
santraukos, etiketės ir pakuotės lapelio, 
viešai prieinamos vertinimo ataskaitos ir 
jos apžvalgos (jei taikoma). Nacionalinių 
kompetentingų institucijų interneto 
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svetainėse turėtų būti nuoroda į duomenų 
bazės „EudraPharm“ interneto svetainę.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiuose teisės aktuose jau reikalaujama, kad valstybės narės suteiktų prieigą prie šios 
informacijos, tačiau labai svarbu paaiškinti šia pareigą ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų 
gauti šią informaciją internetu.

Pakeitimas 223
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB 
100 e straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 
straipsnyje numatytoje Europos 
visuomeninio įvertinimo pranešimo 
apžvalgoje išvardijamos kitos galimos 
gydymo galimybės ir konstatuojama, ar 
naujojo vaisto gydomasis poveikis yra 
akivaizdžiai didesnis .

Or. en

Pagrindimas

Tik patikima ir palyginama informacija sudaro galimybę pacientams rinktis pagrįstai. Kai 
kuriuose vaisto charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose jau pateikiama tokia 
palyginama informacija. Ši informacija turėtų būti apibendrinta ir nuolat pateikiama toje 
pačioje Europos viešame vertinimo protokolo dalyje. Pavyzdžiui skyriuje „Kodėl šis vaistas 
buvo patvirtintas“ reikėtų išvardinti kitas galimas gydymo galimybes ir konstatuoti, ar 
naujojo vaisto gydomasis poveikis yra akivaizdžiai didesnis („papildoma gydymo nauda“ 
atsižvelgiant į jo efektyvumą, saugumą ir naudojimo patogumą.
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Pakeitimas 224
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 e straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 
straipsnyje numatytoje Europos 
visuomeninio įvertinimo pranešimo 
apžvalgoje išvardijamos kitos galimos 
gydymo galimybės ir konstatuojama, ar 
naujojo vaisto gydomasis poveikis yra 
akivaizdžiai didesnis .

Or. en

Pagrindimas

Tik patikima ir palyginama informacija sudaro galimybę pacientams rinktis pagrįstai. Kai 
kuriuose vaisto charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose jau pateikiama tokia 
palyginama informacija. Ši informacija turėtų būti apibendrinta ir nuolat pateikiama toje 
pačioje Europos viešame vertinimo protokolo dalyje. Pavyzdžiui skyriuje „Kodėl šis vaistas 
buvo patvirtintas“ reikėtų išvardinti kitas galimas gydymo galimybes ir konstatuoti, ar 
naujojo vaisto gydomasis poveikis yra akivaizdžiai didesnis („papildoma gydymo nauda“ 
atsižvelgiant į jo efektyvumą, saugumą ir naudojimo patogumą.

Pakeitimas 225
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB 
100 e straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 
straipsnyje numatytoje Europos 
visuomeninio įvertinimo pranešimo 
apžvalgoje turėtų būti pateikiamos 
nuorodos į atitinkamus mokslinius 
darbus, pateikiamus Direktyvos Nr. 
2001/20/EB 11 straipsnyje numatytoje 
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klinikinių tyrimų duomenų bazėje (toliau 
duomenų bazė „EudraCT“).

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuoroda į duomenų bazę „EudraCT“ palengvintų prieigą prie mokslinių darbų 
rezultatų. Mokslinių darbų rezultatai labai svarbūs siekiant parengti ir suvokti patikimą 
informaciją.

Pakeitimas 226
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB 
 100 e straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 100 e straipsnį įrašoma ši pastraipa:
1c. Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 
straipsnyje numatytoje Europos 
visuomeninio įvertinimo pranešimo 
apžvalgoje turėtų būti pateikiamos 
nuorodos į atitinkamus mokslinius 
darbus, pateikiamus Direktyvos Nr. 
2001/20/EB 11 straipsnyje numatytoje 
klinikinių tyrimų duomenų bazėje (toliau 
duomenų bazė „EudraCT“).

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuoroda į duomenų bazę „EudraCT“ palengvintų prieigą prie mokslinių darbų 
rezultatų. Mokslinių darbų rezultatai labai svarbūs siekiant parengti ir suvokti patikimą 
informaciją.
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Pakeitimas 227
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB 
100 e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenės nariai galėtų teikti leidimų 
prekiauti turėtojams prašymus suteikti 
informacijos apie receptinius vaistus bet 
kokiomis oficialiomis Bendrijos kalbomis, 
kurios yra oficialiosios valstybių narių, 
kuriose suteiktas leidimas prekiauti šiuo 
vaistu, kalbos. Atsakymas rengiamas kalba, 
kuria parašytas prašymas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenės nariai galėtų teikti leidimų 
prekiauti turėtojams prašymus suteikti 
informacijos apie receptinius vaistus bet 
kokiomis oficialiomis Bendrijos kalbomis, 
kurios yra oficialiosios valstybių narių, 
kuriose suteiktas leidimas prekiauti šiuo 
vaistu, kalbos. Atsakymas rengiamas kalba, 
kuria parašytas prašymas. Leidimų 
prekiauti turėtojai prašymus ir atsakymus 
saugo 10 metų nuo prašymo pateikimo ir 
kompetentingoms institucijoms paprašius 
juos pateikia.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau kontroliuoti, leidimų prekiauti turėtojai, kompetentingoms institucijoms 
paprašius, turi sudaryti galimybę joms susipažinti su visuomenės pateiktais prašymais ir savo 
atsakymais.

Pakeitimas 228
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenės nariai galėtų teikti leidimų 
prekiauti turėtojams prašymus suteikti 
informacijos apie receptinius vaistus bet 
kokiomis oficialiomis Bendrijos kalbomis, 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenės nariai galėtų teikti leidimų 
prekiauti turėtojams prašymus suteikti 
informacijos apie receptinius vaistus bet 
kokiomis oficialiomis Bendrijos kalbomis, 
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kurios yra oficialiosios valstybių narių, 
kuriose suteiktas leidimas prekiauti šiuo 
vaistu, kalbos. Atsakymas rengiamas kalba, 
kuria parašytas prašymas.

kurios yra oficialiosios valstybių narių, 
kuriose suteiktas leidimas prekiauti šiuo 
vaistu, kalbos. Atsakymas rengiamas kalba, 
kuria parašytas prašymas. Atsakymai turi 
būti prieinami nacionalinių 
kompetentingų institucijų inspekcijoms.

Or. en

Pagrindimas

Leidimų prekiauti turėtojai turi padaryti, kad jų atsakymai būtų lengvai prieinami 
Nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. 

Pakeitimas 229
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, nesukurdamos 
neproporcingai didelės naštos leidimų 
prekiauti turėtojams, užtikrina, kad 
leidimų prekiauti turėtojų remiantis šia 
antraštine dalimi teikiama informacija būtų 
prieinama neįgaliesiems.

1. Valstybės narės užtikrina, kad remiantis 
šia antraštine dalimi teikiama informacija 
būtų prieinama neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 230
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, nesukurdamos 
neproporcingai didelės naštos leidimų 
prekiauti turėtojams, užtikrina, kad 

1. Valstybės narės užtikrina, kad remiantis 
šia antraštine dalimi teikiama informacija 
būtų prieinama neįgaliesiems.
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leidimų prekiauti turėtojų remiantis šia 
antraštine dalimi teikiama informacija būtų 
prieinama neįgaliesiems.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už tai, kad svarbi informacija būtų prieinama neįgaliesiems.

Pakeitimas 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos 
stebėsenos priemonės, kuriomis būtų 
užkertamas kelias leidimų prekiauti 
turėtojams netinkamai naudoti 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, – ją platinti 
visuomenei arba jos nariams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
vengiama netinkamai naudoti informaciją 
apie receptinius vaistus ir užtikrinama, jog 
leidimų prekiauti turėtojai galėtų teikti tik 
kompetentingų institucijų patvirtintą 
informaciją ir ją platinti visuomenei arba 
jos nariams tik patvirtintais būdais. 
Nukrypstant nuo bendro principo, 
valstybės narės gali ir toliau taikyti tokius 
pačius kontrolės mechanizmus, kuriuos 
jos įgyvendino iki 2008 m. gruodžio 31 d. 
Komisija tikrina ir tvirtina šias sistemas.

Or. en

Pakeitimas 232
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 g straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos 
stebėsenos priemonės, kuriomis būtų 
užkertamas kelias leidimų prekiauti 
turėtojams netinkamai naudoti informaciją
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, – ją platinti visuomenei 
arba jos nariams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos 
stebėsenos priemonės, kuriomis būtų 
užkertamas kelias leidimų prekiauti 
turėtojams netinkamai naudoti skelbimus
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, – sudaryti galimybę ją 
gauti visuomenei arba jos nariams.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nepavyko įgyvendinti priemonių, skirtų kontroliuoti vėlesnę tiesioginę reklamą 
vartotojams Jungtinėse Valstijose ir tiesioginę reklamą asmenims, išrašantiems vaistus,
Europoje. Atitinkamos reguliavimo institucijos siekia nustatyti pažeidimus per vėlai, dažnai 
jau atsiradus žalai, joms sudėtinga skirti baudas. Priemonės, pavyzdžiui, savireguliavimas 
arba bendras reguliavimas paremtos elgesio kodeksu, negali tinkamai užtikrinti stebėsenos 
nepriklausomumo.

Pakeitimas 233
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 g straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos 
stebėsenos priemonės, kuriomis būtų 
užkertamas kelias leidimų prekiauti 
turėtojams netinkamai naudoti informaciją 
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, – ją platinti visuomenei 
arba jos nariams.

1. Valstybės narės ir Europos Komisija 
užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos ir 
veiksmingos stebėsenos priemonės, 
kuriomis būtų užkertamas kelias leidimų 
prekiauti turėtojams netinkamai naudoti 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, – ją platinti 
visuomenei arba jos nariams.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės rengdamos ir įgyvendindamos 
tinkamą stebėsenos sistemą, svarbu, kad Europos Komisija jas labiau remtų vykdant 
stebėseną.

Pakeitimas 234
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas  
Direktyva 2001/83/EB
 100 g straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Tokios priemonės grindžiamos 
informacijos, kuri dar nėra išplatinta, 
kontrole, išskyrus tokius atvejus, kai:

 Tokios priemonės grindžiamos skelbimų, 
kurie dar nėra išplatinti, kontrole, išskyrus 
tokius atvejus, kai:

Or. enPagrindimas

Akivaizdu, kad nepavyko įgyvendinti priemonių, skirtų kontroliuoti vėlesnę tiesioginę reklamą 
vartotojams Jungtinėse Valstijose ir tiesioginę reklamą asmenims, išrašantiems vaistus, 
Europoje. Atitinkamos reguliavimo institucijos siekia nustatyti pažeidimus per vėlai, dažnai 
jau atsiradus žalai, joms sudėtinga skirti baudas. Priemonės, pavyzdžiui, savireguliavimas 
arba bendras reguliavimas paremtos elgesio kodeksu, negali tinkamai užtikrinti stebėsenos 
nepriklausomumo.

Pakeitimas 235
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

informacijos turinys jau yra suderintas su 
kompetentingomis institucijomis, arba

dokumentai jau suderinti su 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en



PE441.215v02-00 136/178 AM\817858LT.doc

LT

Pagrindimas

Jei dokumentus patvirtino kompetentingos institucijos, juose pateikiamos informacijos 
kontroliuoti nereikia.

Pakeitimas 236
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikoma kitokia priemonė, kuria 
užtikrinamas lygiavertis tinkamos ir 
veiksmingos stebėsenos lygis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelė priimtina kontrolės priemonė – iš anksto gautas leidimas.

Pakeitimas 237
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 g straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikoma kitokia priemonė, kuria 
užtikrinamas lygiavertis tinkamos ir 
veiksmingos stebėsenos lygis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nepavyko įgyvendinti priemonių, skirtų kontroliuoti vėlesnę tiesioginę reklamą 
vartotojams Jungtinėse Valstijose ir tiesioginę reklamą asmenims, išrašantiems vaistus, 
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Europoje. Atitinkamos reguliavimo institucijos siekia nustatyti pažeidimus per vėlai, dažnai 
jau atsiradus žalai, joms sudėtinga skirti baudas. Priemonės, pavyzdžiui, savireguliavimas 
arba bendras reguliavimas paremtos elgesio kodeksu, negali tinkamai užtikrinti stebėsenos 
nepriklausomumo.

Pakeitimas 238
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 g straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

taikoma kitokia priemonė, kuria 
užtikrinamas lygiavertis tinkamos ir 
veiksmingos stebėsenos lygis.

– taikoma kitokia priemonė, kuria 
užtikrinamas lygiavertis tinkamos, nuo 
pramonės nepriklausomos ir veiksmingos 
stebėsenos lygis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ši informacija yra apie receptinius vaistus, taigi neskelbtina, reikia užtikrinti, kad 
leidimų prekiauti turėtojai nedarytų jokios įtakos reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas 239
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti savireguliavimo 
arba bendro reguliavimo institucijos ir 
kad galima į jas kreiptis, jei jos gali imtis 
procesinių veiksmų, papildančių 
valstybėse narėse galintį vykti teisminį ar 

Išbraukta.
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administracinį procesą.

Or. en

Pagrindimas

Daugelio valstybių narių nuomone, savanoriška informacijos kontrolės sistema, kurią 
įgyvendina savireguliavimo arba bendro reguliavimo institucijos, nepakankamai tvirta. 
Nepaisant to, kai kuriose valstybėse narėse naudojamos savireguliavimo sistemos. 
Savireguliavimo sistemos veiksmingumas ir įtikinamumas labai priklauso nuo visuomenės 
kultūrinės ir teisinės koncepcijos, taigi ji neturėtų būti taikoma visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 240
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti savireguliavimo 
arba bendro reguliavimo institucijos ir 
kad galima į jas kreiptis, jei jos gali imtis 
procesinių veiksmų, papildančių 
valstybėse narėse galintį vykti teisminį ar 
administracinį procesą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelė priimtina kontrolės priemonė – iš anksto gautas leidimas.

Pakeitimas 241
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
2001/838/EC 
 100 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti savireguliavimo 
arba bendro reguliavimo institucijos ir 
kad galima į jas kreiptis, jei jos gali imtis 
procesinių veiksmų, papildančių 
valstybėse narėse galintį vykti teisminį ar 
administracinį procesą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nepavyko įgyvendinti priemonių, skirtų kontroliuoti vėlesnę tiesioginę reklamą 
vartotojams Jungtinėse Valstijose ir tiesioginę reklamą asmenims, išrašantiems vaistus, 
Europoje. Atitinkamos reguliavimo institucijos siekia nustatyti pažeidimus per vėlai, dažnai 
jau atsiradus žalai, joms sudėtinga skirti baudas. Priemonės, pavyzdžiui, savireguliavimas 
arba bendras reguliavimas paremtos elgesio kodeksu, negali tinkamai užtikrinti stebėsenos 
nepriklausomumo.

Pakeitimas 242
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti savireguliavimo 
arba bendro reguliavimo institucijos ir kad 
galima į jas kreiptis, jei jos gali imtis 
procesinių veiksmų, papildančių valstybėse 
narėse galintį vykti teisminį ar 
administracinį procesą.

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti bendro 
reguliavimo institucijos ir kad galima į jas 
kreiptis, jei jos gali imtis procesinių 
veiksmų, papildančių valstybėse narėse 
galintį vykti teisminį ar administracinį 
procesą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo informacija, būtina, kad veiktų tinkama stebėsenos sistema. 
Neatrodo, kad siekiant šio tikslo savireguliavimas būtų pakankamai atgrasanti priemonė.

Pakeitimas 243
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti savireguliavimo 
arba bendro reguliavimo institucijos ir kad 
galima į jas kreiptis, jei jos gali imtis 
procesinių veiksmų, papildančių valstybėse 
narėse galintį vykti teisminį ar 
administracinį procesą.

Tokiomis priemonėmis gali būti galimybė, 
kad informaciją apie vaistus gali 
savanoriškai kontroliuoti bendro 
reguliavimo institucijos ir kad galima į jas 
kreiptis, jei jos gali imtis procesinių 
veiksmų, papildančių valstybėse narėse 
galintį vykti teisminį ar administracinį 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukščiausią vartotojų apsaugos lygį, savireguliacija – nepakankama 
priemonė.

Pakeitimas 244
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
Komisija rengia informacijos, kurią 
leidžiama teikti pagal šią antraštinę dalį, 
gaires, į kurias įtraukia informaciją apie 

Išbraukta.
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receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, visuomenei ar jos 
nariams teikiančių leidimų prekiauti 
turėtojų elgesio kodeksą. Komisija tokias 
gaires rengia įsigaliojus šiai direktyvai ir, 
remdamasi įgyta patirtimi, reguliariai jas 
atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas gali būti interpretuojamas arba juo gali būti pasinaudota kaip teisės spraga. Jis 
bent jau prieštarauja 100 b straipsnio nuostatoms.

Pakeitimas 245
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
Komisija rengia informacijos, kurią
leidžiama teikti pagal šią antraštinę dalį, 
gaires, į kurias įtraukia informaciją apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, visuomenei ar jos 
nariams teikiančių leidimų prekiauti 
turėtojų elgesio kodeksą. Komisija tokias 
gaires rengia įsigaliojus šiai direktyvai ir, 
remdamasi įgyta patirtimi, reguliariai jas 
atnaujina.

Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
pacientų ir vartotojų organizacijomis, 
socialinės ir sveikatos apsaugos 
organizacijomis ir sveikatos priežiūros 
specialistais Komisija rengia skelbimų, 
kurie leidžiami pagal šią antraštinę dalį ir
pakuotės lapelių rengimo bei receptus 
išrašantiems asmenims skirtų klinikinių 
tyrimų rezultatų skelbimo reklamos 
tikslais gaires, į kurias įtraukia privalomą 
turėtojų elgesio kodeksą ir atgrasomąsias 
priemones leidimų prekiauti turėtojams, 
kurie šio kodekso nesilaiko. Gairėse taip 
pat yra nuostatos, kuriose visuomenės 
nariams užtikrinama galimybė 
kompetentingoms institucijoms teikti 
skundus, susijusius su netinkama prieigos 
prie informacijos užtikrinimo praktika. 
Komisija tokias gaires rengia įsigaliojus 
šiai direktyvai ir, remdamasi įgyta 
patirtimi, reguliariai jas atnaujina.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi informacija skirta visuomenei, pacientų ir vartotojų organizacijos turi dalyvauti 
rengiant gaires. Sveikatos priežiūros specialistų nuomonė taip pat labai svarbi, kadangi jie 
turėtų būti pagrindiniu informacijos apie receptinius vaistus šaltiniu pacientams.

Pakeitimas 246
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
Komisija rengia informacijos, kurią 
leidžiama teikti pagal šią antraštinę dalį, 
gaires, į kurias įtraukia informaciją apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, visuomenei ar jos nariams 
teikiančių leidimų prekiauti turėtojų 
elgesio kodeksą. Komisija tokias gaires 
rengia įsigaliojus šiai direktyvai ir, 
remdamasi įgyta patirtimi, reguliariai jas 
atnaujina.

Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir 
kitais suinteresuotaisiais asmenimis
Komisija rengia informacijos, kurią 
leidžiama teikti pagal šią antraštinę dalį, 
gaires, į kurias įtraukia informaciją apie 
receptinius vaistus, kurių leidimai prekiauti 
suteikti, visuomenei ar jos nariams 
teikiančių leidimų prekiauti turėtojų 
privalomą elgesio kodeksą. Komisija 
tokias gaires rengia įsigaliojus šiai 
direktyvai ir, remdamasi įgyta patirtimi, 
reguliariai jas atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant elgesio kodeksą ir gaires turi būti konsultuojamasi ir su kitais suinteresuotaisiais 
asmenimis, pavyzdžiui, pacientais, sveikatos priežiūros specialistais ir šios pramonės šakos 
įmonėmis. Siekiant užtikrinti, kad leidimų prekiauti turėtojai laikytųsi elgesio kodeksu 
Komisijos nustatytų taisyklių, turėtų būti nurodyta, kad jo laikymasis nėra savanoriškas, o 
privalomas.
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Pakeitimas 247
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojai prieš platindami 
informaciją visuomenei užregistruotų 
interneto svetaines, kuriose teikiama
informacija apie vaistus, valstybės narės, 
kurios šalies kodas–aukščiausio lygio 
domenas naudojamas konkrečioje 
svetainėje, nacionalinėse kompetentingose 
institucijose. Kai svetainėje nenaudojamas 
šalies kodas–aukščiausio lygio domenas, 
leidimų prekiauti turėtojas turi pasirinkti 
registravimo valstybę narę.

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojai prieš platindami 
informaciją visuomenei užregistruotų savo 
kontroliuojamas interneto svetaines, 
kurios yra skirtos vienos ar daugiau 
valstybių narių piliečiams, ir kuriose yra 
informacijos apie receptinius vaistus, 
kuriems taikomos šios antraštinės dalies 
nuostatos. Kai svetainėje nenaudojamas 
šalies kodas–aukščiausio lygio domenas, 
leidimų prekiauti turėtojas turi pasirinkti 
registravimo valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra būtinas paaiškinimas, nes šios direktyvos nuostatos taikomos tik toms svetainėms, 
kurias kontroliuoja leidimo prekiauti turėtojas, ir kurios skirtos ES piliečiams. Šios direktyvos 
nuostatos netaikomos svetainėms, kurių lankytojai negyvena ES teritorijoje, taip pat 
netaikomos svetainėms, kurios skirtos visiems žmonėms, neatsižvelgiant į tai, ar informacija 
parengta ES teritorijoje, ir ar serveris yra ES teritorijoje.  Taip pat jos netaikomos įmonių 
svetainėms, kuriose nurodoma bendrovių informacija, įskaitant informaciją apie pardavimų 
apimtį ir kita su vaistu susijusi verslo informacija.

Pakeitimas 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
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prekiauti turėtojai prieš platindami 
informaciją visuomenei užregistruotų 
interneto svetaines, kuriose teikiama 
informacija apie vaistus, valstybės narės, 
kurios šalies kodas–aukščiausio lygio 
domenas naudojamas konkrečioje
svetainėje, nacionalinėse kompetentingose 
institucijose. Kai svetainėje nenaudojamas 
šalies kodas–aukščiausio lygio domenas, 
leidimų prekiauti turėtojas turi pasirinkti 
registravimo valstybę narę.

prekiauti turėtojai prieš platindami 
informaciją visuomenei užregistruotų 
interneto svetaines, kuriose teikiama 
valdžios institucijų patvirtinta informacija 
apie vaistus, valstybės narės, kurios šalies 
kodas–aukščiausio lygio domenas 
naudojamas konkrečioje svetainėje, 
nacionalinėse kompetentingose 
institucijose. Kai svetainėje nenaudojamas 
šalies kodas–aukščiausio lygio domenas, 
leidimų prekiauti turėtojas turi pasirinkti 
registravimo valstybę narę.

Or. en

Pakeitimas 249
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravęs interneto svetainę leidimo 
prekiauti turėtojas gali teikti joje 
pateikiamą informaciją apie vaistus ir 
kitose interneto svetainėse visoje 
Bendrijoje, jeigu informacijos turinys yra 
vienodas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sebėseną ir išspręsti atsakomybės klausimą svarbu, kad informacija būtų 
skelbiama tik registruotoje interneto svetainėje. Nerealu tikėtis, kad stebėsena bus 
veiksminga, jeigu informacija pateikiama kitose interneto svetainėse, o ne toje, kuri yra 
užregistruota, ir juo labiau, jeigu informacija išversta į kitą kalbą. Kompetetingos institucijos 
niekada nebus pajėgios vykdyti stebėseną laikantis šios nuostatos.
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Pakeitimas 250
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravęs interneto svetainę leidimo 
prekiauti turėtojas gali teikti joje 
pateikiamą informaciją apie vaistus ir 
kitose interneto svetainėse visoje 
Bendrijoje, jeigu informacijos turinys yra 
vienodas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išspręsti atsakomybės klausimą ir užtikrinti tinkamą stebėseną informacija turėtų būti 
skelbiama tik registruotose interneto svetainėse. Nerealu tikėtis, kad stebėsena bus 
veiksminga, jeigu informacija pateikiama kitose interneto svetainėse, o ne toje, kuri yra 
užregistruota, ir juo labiau, jeigu informacija išversta į kitą kalbą. Kompetetingos institucijos 
niekada nebus pajėgios vykdyti stebėseną laikantis šios nuostatos.

Pakeitimas 251
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravęs interneto svetainę leidimo 
prekiauti turėtojas gali teikti joje 
pateikiamą informaciją apie vaistus ir 
kitose interneto svetainėse visoje 
Bendrijoje, jeigu informacijos turinys yra 
vienodas.

Užregistravęs interneto svetainę leidimo 
prekiauti turėtojas gali teikti joje 
pateikiamą informaciją apie vaistus ir 
kitose interneto svetainėse, kurias leidimo 
prekiauti turėtojas registravo pagal 
pirmos pastraipos nuostatas, visoje 
Bendrijoje, jeigu informacijos turinys yra 
vienodas. Šios interneto svetainės turi būti 
susietos su interneto svetaine, sukurta 
pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šios dvi interneto svetainės – leidimo prekiauti turėtojo sukurta svetainė ir pagal Direktyvos 
dėl falsifikuotų vaistų nuostatas sukurta svetainė – turėtų būti susietos tam, kad visuomenė 
suprastų, jog infomacija yra autentiška, ir kad nei interneto svetainė, nei joje skelbiamos 
informacijos turinys nėra klaidinantys.

Pakeitimas 252
Linda Mcavan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravęs interneto svetainę leidimo 
prekiauti turėtojas gali teikti joje 
pateikiamą informaciją apie vaistus ir 
kitose interneto svetainėse visoje 
Bendrijoje, jeigu informacijos turinys yra 
vienodas.

Užregistravus interneto svetainę, bet kokie 
šios svetainės turinio, susijusio su 
receptiniais vaistais, pakeitimai stebimi 
pagal 3 pastraipos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 253
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas  
Direktyva 2001/83/EB
 100 h straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravus interneto svetainę, bet kokie 
šios svetainės turinio, susijusio su 
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receptiniais vaistais, pakeitimai stebimi 
pagal 3 pastraipos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jei pakeičiamas svetainės turinys, šiuos pakeitimus turėtų stebėti valstybė narė, kurioje ši 
svetainė registruota.

Pakeitimas 254
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravus interneto svetainę, bet kokie 
šios svetainės turinio, susijusio su 
receptiniais vaistais, pakeitimai stebimi 
pagal 3 pastraipos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jei pakeičiamas svetainės turinys, šiuos pakeitimus turėtų stebėti valstybė narė, kurioje ši 
svetainė registruota.

Pakeitimas 255
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Užregistravus interneto svetainę, bet kokie 
šios svetainės turinio, susijusio su 
receptiniais vaistais, pakeitimai stebimi 
pagal 3 pastraipos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jei pakeičiamas svetainės turinys, šiuos pakeitimus turėtų stebėti valstybė narė, kurioje ši 
svetainė registruota.

Pakeitimas 256
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį užregistruotose interneto 
svetainėse neturi būtų nuorodų į kitas 
leidimo prekiauti turėtojo svetaines, 
nebent jos irgi yra užregistruotos pagal 
šią dalį. Tose svetainėse nurodoma 
leidimą prekiauti suteikusi kompetentinga 
institucija ir jos svetainės adresas.

2. Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti automatinę prieigą 
prie tų svetainių turinčių visuomenės 
narių tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą 
visuomenei arba jos nariams. Tose 
svetainėse neturi būti vaizdo transliavimo 
medžiagos.

Nepažeidžiant šio draudimo, interneto 
svetainėse, kurios įregistruotos pagal 1 
dalyje nurodytą tvarką, gali būti 
pateikiama vaizdo medžiaga, jeigu ja 
siekiama skatinti saugų ir veiksmingą 
vaistų vartojimą apskritai ir jei 
nepateikiama jokių produktus 
reklamuojančių teiginių. Vadovaujantis 
100g straipsnio nuostatomis turi būti 
stebima, kaip laikomasi šių dviejų 
reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Platinant vaizdo medžiagą, išskyrus reklaminę vaizdo medžiagą, gali būti sukuriama pridėtinė 
vertė, jei rodoma, kaip teisingai vartoti įvairius vaistus ar naudoti medicininius prietaisus, 
kaip antai, inhaliatorius. Ši vaizdo medžiaga turi būti stebima kaip nurodoma 
100g straipsnyje, kad būtų užtikrinama, jog ši medžiaga būtų visiškai neutrali ir joje nebūtų 
jokių reklaminių teiginių.

Pakeitimas 257
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį užregistruotose interneto 
svetainėse neturi būtų nuorodų į kitas 
leidimo prekiauti turėtojo svetaines, 
nebent jos irgi yra užregistruotos pagal šią 
dalį. Tose svetainėse nurodoma leidimą 
prekiauti suteikusi kompetentinga 
institucija ir jos svetainės adresas.

2. Pagal 1 dalį užregistruotose interneto 
svetainėse neturi būtų nuorodų į kitas 
svetaines, išskyrus kompetetingų 
institucijų svetaines, nebent jos irgi yra 
užregistruotos pagal šią dalį. Tose 
svetainėse nurodoma leidimą prekiauti 
suteikusi kompetentinga institucija ir jos 
svetainės adresas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išvengti sąsajų ne tik su kito leidimo prekiauti turėtojo svetaine (pvz., JAV interneto 
svetainėmis), bet ir su trečiųjų šalių svetainėmis.

Pakeitimas 258
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas  
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį užregistruotose interneto 2. Pagal 1 dalį užregistruotose interneto 
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svetainėse neturi būtų nuorodų į kitas 
leidimo prekiauti turėtojo svetaines, 
nebent jos irgi yra užregistruotos pagal šią 
dalį. Tose svetainėse nurodoma leidimą 
prekiauti suteikusi kompetentinga 
institucija ir jos svetainės adresas.

svetainėse neturi būtų nuorodų į kitas 
svetaines, nebent jos irgi yra užregistruotos 
pagal šią dalį. Tose svetainėse nurodoma 
leidimą prekiauti suteikusi kompetentinga 
institucija ir jos svetainės adresas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išvengti sąsajų ne tik su kito leidimo prekiauti turėtojo svetaine (pvz., JAV interneto 
svetainėmis), bet ir su trečiųjų šalių svetainėmis. Nurodytas užrašas, kad interneto svetainė 
yra užregistruota ir stebima, gali paskatinti skaitytojus tikėti, kad ir kitoms susijusioms 
interneto svetainėms taikomos tos pačios sąlygos.

Pakeitimas 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu gal
imybės.

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo, negavus aiškaus išankstinio jų 
sutikimo, ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, platinamą visuomenei arba jos 
nariams. Interneto svetainėse gali būti 
pateikiama vaizdo medžiaga, jeigu tai 
naudinga saugiam ir veiksmingam vaistų 
vartojimui. Vaizdo medžiagoje pateikiama 
tik pakuotės lapelyje nurodyta 
informacija, vaisto charakteristikos 
santrauka ir jo duomenų lentelė (angl. 
„drug-fact-box“), taip pat patarimai, kaip 
naudoti šį vaistą saugiai ir veiksmingai.
Prieš skelbiant vaizdo medžiagą 
kompetetingos institucijos turi ją 
patvirtinti.
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Or. en

Pakeitimas 260
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi
būti televizijos internetu galimybės.

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu, 
prenumeruojamųjų garso bei vaizdo 
įrašų, vaizdo medžiagos ar kito formato 
skaitmeninės informacijos perdavimo, 
kuris griežtai nereglamentuojamas pagal 
šią direktyvą, galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie skaitmeninę informaciją, pasiūlymas turėtų apimti visas esamas naująsias ryšių 
technologijas ir užtikrinti, kad jos būtų reglamentuojamos.

Pakeitimas 261
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
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arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės.

arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti vaizdu perduodamos informacijos, 
susijusios su vaisto charakteristika arba jo 
naudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Privačių asmenų, turinčių prieigą prie šių svetainių, tapatumas negali būti nustatomas, 
kadangi jie gali tapti farmacijos įmonių taikiniu platinant neteisėtą informaciją. Informaciją 
apie tinkamą receptinių vaistų vartojimą turi suteikti vaistus išrašantis gydytojas arba 
vaistininkas, ar bet kuris kitas sveikatos priežiūros specialistas, palaikantis asmeninį ryšį su 
pacientu, ji neturi būti suteikiama platinat filmuotą medžiagą internete. Sąvoka „televizija 
internetu“ yra pernelyg neapibrėžta, todėl saugiau būtų aiškiau ją apibrėžti.

Pakeitimas 262
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės.

 Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, platinamą visuomenei arba jos 
nariams. Interneto svetainėse gali būti 
pateikiama vaizdo medžiaga, jeigu tai 
naudinga saugiam ir veiksmingam vaistų 
vartojimui.

Or. en

Pagrindimas

Ištrinta „negavus aiškaus išankstinio jų sutikimo“, kadangi visa vartotojams skirta 
informacija turėtų būti visiškai konfideciali.
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Pakeitimas 263
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės.

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu, radijo internetu, 
prenumeruojamųjų garso bei vaizdo 
įrašų, vaizdo medžiagos ar kito formato 
skaitmeninės informacijos perdavimo, 
kuris griežtai nereglamentuojamas pagal 
šią direktyvą, galimybės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo teisės aktu reikėtų užtikrinti, kad būtų naudojami tik oficialiai pripažinti skaitmeniniai 
formatai.

Pakeitimas 264
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės arba
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būti televizijos internetu galimybės. vaizdo transliavimo medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Platinant informaciją per televiziją, internetinę televiziją, radiją arba leidinius sveikatos tema 
pacientai neapsaugomi nuo tokios neteisėtos informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama. Vaizdo transliacijos interneto svetainėse dažnai 
panaudojamos užslėptai reklamai, todėl jos neturėtų būti leidžiamos.

Pakeitimas 265
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės.

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės arba 
vaizdo transliavimo medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Platinant informaciją per televiziją, internetinę televiziją, radiją arba leidinius sveikatos tema 
pacientai neapsaugomi nuo neteisėtos informacijos, todėl taip platinti informaciją neturėtų 
būti leidžiama. Vaizdo transliacijos interneto svetainėse dažnai panaudojamos užslėptai 
reklamai, todėl jos neturėtų būti leidžiamos.

Pakeitimas 266
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu galimybės.

Pagal 1 dalį užregistruotose svetainėse 
neleidžiama nustatyti prieigą prie tų 
svetainių turinčių visuomenės narių 
tapatumo ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams. Tose svetainėse neturi 
būti televizijos internetu, transliacijos ar 
bet kokios informacijos vaizdo medžiagos 
formatu galimybės.

Or. fr

Pakeitimas 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekvieno registruotų interneto 
svetainių tinklapio viršutinėje dalyje 
turėtų būti pateikiamas pranešimas, 
kuriame visuomenė informuojama, kad 
svetainėje skelbiamą informaciją parengė 
nurodytas leidimo prekiauti turėtojas. 
Šiame pranešime taip pat pateikiama 
nuoroda į vaistinių preparatų duomenų 
bazę „EudraPharm“.

Or. en

Pagrindimas

Interneto svetainių, kuriose yra informacijos apie receptinius vaistus, vartotojai turi būti 
aiškiai informuojami, kad tokią informaciją parengė leidimo prekiauti turėtojas. Pateikiant 
nuorodą į duomenų bazę „EudraPharm“ užtikrinama, kad naudotojai turėtų tiesioginę ir 
paprastą prieigą prie palyginamos informacijos apie receptinius vaistus, kurią parengė 
nekomercinis šaltinis, taip užtikrinant didesnį skaidrumą.
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Pakeitimas 268
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Užregistravus interneto svetainę, bet 
kokie šios svetainės turinio, susijusio su 
receptiniais vaistais, pakeitimai stebimi 
pagal 3 pastraipos nuostatas. Dėl tokių 
pakeitimų nereikalaujama svetainę 
registruoti iš naujo.

Or. en

Pagrindimas

Jei pakeičiamas svetainės turinys, šiuos pakeitimus turėtų stebėti valstybė narė, kurioje ši 
svetainė registruota. Siekiant išvengti bereikalingos biurokratijos neturėtų būti reikalaujama 
svetainę registruoti iš naujo.

Pakeitimas 269
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną.

3. Leidimo prekiauti turėtojas naujos 
informacijos turinį ir pakeitimus, 
nurodytus 1 dalyje, nusiunčia 
kompetetingoms valstybės narės, kurioje 
užregistruota interneto svetainė, 
institucijoms išankstiniam patvirtinimui 
prieš skelbdamas savo svetainėje naujos 
informacijos turinį arba pakeitimus.
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Leidimo prekiauti turėtojas lieka pilnai 
atsakingas už bet kokią informaciją, kurią 
jis platina visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Leidimo prekiauti turėtojai turėtų pateikti kompetetingoms institucijoms naujos informacijos 
turinį ir pakeitimus. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad įmonės yra atsakingos už bet kokią 
visuomenei jų pateikiamą informaciją.

Pakeitimas 270
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną.

3. Leidimo prekiauti turėtojas naujos 
informacijos turinį ir pakeitimus 
nusiunčia kompetetingoms valstybės 
narės, kurioje užregistruota interneto 
svetainė, institucijoms išankstiniam 
patvirtinimui prieš paskelbdamas savo 
svetainėje naujos informacijos turinį arba 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti reikalaujama, kad leidimo prekiauti turėtojai pateiktų kompetetingoms 
institucijoms naujos informacijos turinį ir pakeitimus.

Pakeitimas 271
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną.

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje pateikiamos informacijos, 
susijusios su receptiniais vaistais, turinio 
stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinti svarbu, nes didelė interneto svetainės turinio dalis gali būti nesusijusi su 
receptiniais vaistais.

Pakeitimas 272
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną.

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną. Leidimo prekiauti turėtojas 
lieka pilnai atsakingas už bet kokią 
informaciją, kurią jis platina visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Nerealu tikėtis, kad kompetetingos institucijos nuolatos stebės visas užregistruotas interneto 
svetaines ir jose keičiamą informaciją. Todėl labai svarbu nustatyti tam tikras nuostatas, 
susijusias su įmonių atsakomybe, ir užtikrinti, kad jos išliktų atsakingos už bet kokią 
informaciją, kurią jos pateikia visuomenei. Šis principas taikomas visoms įmonėms visuose 
sektoriuose, todėl framacijos įmonėms neturėtų būti taikoma išimtis.
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Pakeitimas 273
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
 100 h straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną.

3. Leidimo prekiauti turėtojas naujos 
informacijos turinį ir pakeitimus 
nusiunčia kompetetingoms valstybės 
narės, kurioje užregistruota interneto 
svetainė, institucijoms išankstiniam 
patvirtinimui prieš pateikdamas stebėti 
savo svetainėje informacijos turinį arba 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti reikalaujama, kad leidimo prekiauti turėtojai pateiktų kompetetingoms 
institucijoms naujos informacijos turinį ir pakeitimus.

Pakeitimas 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Jeigu valstybė narė turi pagrindo 
abejoti, ar pateiktos informacijos vertimas 
yra tikslus, ji gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas pateiktų patvirtintą 
interneto svetainėje, kuri užregistruota 
kitos valstybės narės nacionalinėse 
kompetentingose institucijose, platinamos 
informacijos vertimą.

(a) Jeigu valstybė narė turi pagrindo 
abejoti, ar pateiktos informacijos vertimas 
yra tikslus, ji gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas pateiktų patvirtintą 
interneto svetainėje, kuri užregistruota 
kitos valstybės narės nacionalinėse 
kompetentingose institucijose, platinamos 
institucijų patvirtintos informacijos 
vertimą.
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Or. en

Pakeitimas 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Jeigu valstybė narė turi pagrindo 
abejoti, ar interneto svetainėje, kuri 
užregistruota kitos valstybės narės 
nacionalinėse kompetentingose 
institucijose, platinama informacija atitinka 
šios antraštinės dalies reikalavimus, ji 
praneša tai valstybei narei abejonių 
priežastis. Suinteresuotos valstybės narės 
deda visas pastangas, kad būtų susitarta dėl 
būtinų imtis priemonių. Jeigu per du 
mėnesius susitarti joms nepavyksta, byla 
perduodama pagal Sprendimą 75/320/EEB 
įsteigtam Farmacijos komitetui. Bet kokios 
būtinos priemonės priimamos tik komitetui 
pateikus nuomonę. Valstybės narės 
atsižvelgia į Farmacijos komiteto pateiktą 
nuomonę ir praneša komitetui, kaip į ją 
buvo atsižvelgta.

(b) Jeigu valstybė narė turi pagrindo 
abejoti, ar interneto svetainėje, kuri 
užregistruota kitos valstybės narės 
nacionalinėse kompetentingose 
institucijose, platinama institucijų 
patvirtinta informacija atitinka šios 
antraštinės dalies reikalavimus, ji praneša 
tai valstybei narei abejonių priežastis. 
Suinteresuotos valstybės narės deda visas 
pastangas, kad būtų susitarta dėl būtinų 
imtis priemonių. Jeigu per du mėnesius 
susitarti joms nepavyksta, byla 
perduodama pagal Sprendimą 75/320/EEB 
įsteigtam Farmacijos komitetui. Bet kokios 
būtinos priemonės priimamos tik komitetui 
pateikus nuomonę. Valstybės narės 
atsižvelgia į Farmacijos komiteto pateiktą 
nuomonę ir praneša komitetui, kaip į ją 
buvo atsižvelgta.

Or. en

Pakeitimas 276
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti 
ir prižiūrėti nacionalinę vaistų svetainę, 
kurioje taip pat būtų specialiam vaistų 
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saugumui skirtas tinklapis ir kuri būtų 
susieta su Europos vaistų saugumo 
svetaine, sukurta laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 26 straipsnio nuostatų. 
Nacionalinėje vaistų svetainėje valstybės 
narės skelbia bent tokią informaciją:
a). nacionalinėje rinkoje esančių vaistų 
informacinius lapelius bent nacionaline 
kalba;
b) produkto charakteristikų suvestinę;
c) vertinimo ataskaitas ir periodiškai 
atnaujinamas saugumo ataskaitas, kurias 
leidimų prekiauti turėtojai teikia sveikatos 
apsaugos institucijoms;
d) išsamius rizikos valdymo sistemų 
aprašymus ir išsamius poregistracinių 
tyrimų protokolus dėl vaistų, kuriais 
prekiauti suteikti leidimai pagal šią 
direktyvą;
e) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje nurodytų vaistų, kurie turi 
būti intensyviai stebimi, sąrašą;
f) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų 
pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas formas, 
parengtas pagal nurodytąsias Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 25 straipsnyje;
g) farmakologinio budrumo komiteto ir 
koordinacinės grupės posėdžių 
darbotvarkes ir protokolus, priimtus 
nutarimus, informaciją apie balsavimus ir 
paaiškinimus dėl balsavimo, įskaitant 
mažumos nuomones;
h) nacionalinės kompetentingos 
institucijos leidimo prekiauti turėtojui 
pateiktus prašymus sukurti rizikos 
valdymo sistemą ir įvykdyti poregistracinį 
tyrimą, taip pat, jei reikia, leidimo 
prekiauti turėtojo nacionalinei 
kompetentingai institucijai pateiktus 
paaiškinimus ir galutinį kompetentingos 
institucijos nutarimą.
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Or. en

Pagrindimas

Paskelbimas internete užtikrina, kad pacientai ir visuomenė gali gauti informaciją, susijusią 
su gaminio informaciniais lapeliais ir vaisto charakteristikų santraukomis 24 valandas per 
parą ir 7 dienas per savaitę, jų gimtąja kalba ir netgi būnant užsienyje. Kiekviena valstybė 
narė turi turėti nacionalinės medicinos agentūros svetainę, kurioje plačiajai visuomenei būtų 
pateikiama kokybiška informacija apie vaistus. Šiuo pakeitimu siekiama sukurti teisinę tokių 
svetainių tvarkymo bazę, atsižvelgiant į Komisijos pateiktą esamos praktikos, susijusios su 
teikiamos informacijos apie vaistus nuostatomis, ataskaitą. Interneto svetainėje turėtų būti 
specialus tinklalapis, kuriame būtų talpinama visa su saugumo ir farmakologinio budrumo 
klausimais susijusi informacija.

Pakeitimas 277
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas  
Direktyva 2001/83/EB 
 100 h straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė 
užregistruota ir stebima remiantis šia 
direktyva. Užraše nurodoma susijusios 
svetainės stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija. Be to, jame 
nurodoma, kad tai, jog atliekama svetainės 
stebėsena, nebūtinai reiškia, kad visa 
svetainėje pateikiama informacija turi būti 
iš anksto patvirtinta.

5. Valstybės narės reikalauja leidimų 
prekiauti turėtojams, užregistravusiems 
interneto svetaines pagal 1–4 dalis, 
svetainių tinklapio viršutinėje dalyje 
pateikti pranešimą, kuriame visuomenė 
informuojama, kad svetainėje skelbiamą 
informaciją parengė leidimo prekiauti 
turėtojas ir svetainė yra stebima siekiant 
išvengti receptinių vaistų reklamavimo.  
Užraše nurodoma susijusios svetainės 
stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija. Be to, jame 
nurodoma, kad tai, jog atliekama svetainės 
stebėsena, nebūtinai reiškia, kad visa 
svetainėje pateikiama informacija turi būti 
iš anksto patvirtinta ir joje pateikiama 
nuoroda į duomenų bazę „EudraPharm“ 
patikslinant, kad ten galima rasti 
patvirtintą informaciją..

Or. en
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Pagrindimas

Faktas, kad svetainė yra registruota ir stebima remiantis direktyva, papildomos naudos 
vartotojams nesuteikia, tačiau gali būti tuo pasinaudota netinkamai. Yra svarbu, kad 
vartotojai būtų aiškiai informuoti, kad interneto svetainė yra stebima siekiant išvengti 
receptinių vaistų reklamavimo, nes plačioji visuomenė nelabai gerai informuota apie 
suinteresuotumo sąvoką. Pateikiant nuorodą į duomenų bazę „EudraPharm“ užtikrinama, 
kad naudotojai turėtų tiesioginę ir paprastą prieigą prie palyginamos informacijos apie 
receptinius vaistus, kurią parengė nekomercinis šaltinis.

Pakeitimas 278
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas  
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė 
užregistruota ir stebima remiantis šia 
direktyva. Užraše nurodoma susijusios 
svetainės stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija. Be to, jame 
nurodoma, kad tai, jog atliekama svetainės 
stebėsena, nebūtinai reiškia, kad visa 
svetainėje pateikiama informacija turi būti 
iš anksto patvirtinta.

5. Valstybės narės reikalauja leidimų 
prekiauti turėtojams, užregistravusiems 
interneto svetaines pagal 1–4 dalis, 
svetainių tinklapio viršutinėje dalyje 
pateikti pranešimą, kuriame visuomenė 
informuojama, kad svetainėje skelbiamą 
informaciją parengė leidimo prekiauti 
turėtojas ir svetainė stebima siekiant 
išvengti receptinių vaistų reklamavimo.  
Užraše nurodoma susijusios svetainės 
stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija. Be to, jame 
nurodoma, kad tai, jog atliekama svetainės 
stebėsena, nebūtinai reiškia, kad visa 
svetainėje pateikiama informacija turi būti 
iš anksto patvirtinta ir joje pateikiama 
nuoroda į duomenų bazę „EudraPharm“ 
patikslinant, kad ten galima rasti 
patvirtintą informaciją..

Or. en

Pagrindimas

Faktas, kad svetainė yra registruota ir stebima remiantis direktyva, papildomos naudos 
vartotojams nesuteikia, tačiau gali būti tuo pasinaudota netinkamai. Yra svarbu, kad 
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vartotojai būtų aiškiai informuoti, kad interneto svetainė yra stebima siekiant išvengti 
receptinių vaistų reklamavimo, nes plačioji visuomenė nelabai gerai informuota apie 
suinteresuotumo sąvoką. Pateikiant nuorodą į duomenų bazę „EudraPharm“ užtikrinama, 
kad naudotojai turėtų tiesioginę ir paprastą prieigą prie palyginamos informacijos apie 
receptinius vaistus, kurią parengė nekomercinis šaltinis.

Pakeitimas 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė užregistruota 
ir stebima remiantis šia direktyva. Užraše 
nurodoma susijusios svetainės stebėseną 
atliekanti nacionalinė kompetentinga 
institucija. Be to, jame nurodoma, kad tai, 
jog atliekama svetainės stebėsena, 
nebūtinai reiškia, kad visa svetainėje 
pateikiama informacija turi būti iš anksto 
patvirtinta.

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė užregistruota 
ir stebima remiantis šia direktyva. Užraše 
nurodoma susijusios svetainės stebėseną 
atliekanti nacionalinė kompetentinga 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 280
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė užregistruota 

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė užregistruota 
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ir stebima remiantis šia direktyva. Užraše
nurodoma susijusios svetainės stebėseną 
atliekanti nacionalinė kompetentinga 
institucija. Be to, jame nurodoma, kad tai, 
jog atliekama svetainės stebėsena, 
nebūtinai reiškia, kad visa svetainėje 
pateikiama informacija turi būti iš anksto 
patvirtinta.

ir stebima remiantis šia direktyva. Užraše
taip pat aiškiai nurodomi susijusios 
svetainės stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija ir už svetainę 
atsakingas leidimų prekiauti turėtojas. Be 
to, jame nurodoma, kad tai, jog atliekama 
svetainės stebėsena, nebūtinai reiškia, kad 
visa svetainėje pateikiama informacija turi 
būti iš anksto patvirtinta.

Or. fr

Pakeitimas 281
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti 
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse 
nurodyti užrašą, kad svetainė užregistruota 
ir stebima remiantis šia direktyva. Užraše 
nurodoma susijusios svetainės stebėseną 
atliekanti nacionalinė kompetentinga 
institucija. Be to, jame nurodoma, kad tai, 
jog atliekama svetainės stebėsena, 
nebūtinai reiškia, kad visa svetainėje 
pateikiama informacija turi būti iš anksto 
patvirtinta.

5. Valstybės narės reikalauja leidimų 
prekiauti turėtojams, užregistravusiems 
interneto svetaines pagal 1–4 dalis, 
svetainėse nurodyti užrašą, kad interneto
svetainė užregistruota ir stebima remiantis 
šia direktyva. Užraše nurodoma susijusios 
svetainės stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija. Be to, jame 
nurodoma, kad tai, jog atliekama svetainės 
stebėsena, nebūtinai reiškia, kad visa 
svetainėje pateikiama informacija turi būti 
iš anksto patvirtinta.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi būti informuojama apie jų lankomos interneto svetainės kokybę. Todėl būtų 
geriau, jei užrašas apie registravimo ir stebėsenos procedūras būtų privalomas, o ne 
paprasčiausiai leidžiamas. Tai būtina siekiant parodyti visuomenei, kad ji gali pasitikėti šia 
svetaine.
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Pakeitimas 282
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės reikalauja, kad 
leidimo prekiauti turėtojas registruotoje 
interneto svetainėje pridėtų šiuos 
teiginius:
– [leidimo prekiauti turėtojo vardas] 
atsakingas už interneto svetainėje pateiktą 
informaciją.
– „Jei manote, kad pateikta informacija 
pažeidžiamas įstatymas ir ji yra 
neteisinga, klaidinanti ar jai trūksta 
aiškios pusiausvyros, kreipkitės į 
nacionalinę kompetentingą instituciją“.
– „Esate skatinami informuoti savo 
gydytoją, vaistininką arba nacionalines 
kompetentingas institucijas apie neigiamą 
receptinių vaistų poveikį“.
– „Informaciją apie Bendrijoje leistinus 
receptinius vaistus rasite šioje interneto 
svetainėje: [nuoroda į „EudraPharm“].

Or. en

Pagrindimas

Skaitytojai turi teisę žinoti, kas teikia informaciją. Skaitytojai taip pat turi teisę žinoti, į ką jie 
gali kreiptis tuo atveju, jei kyla abejonių dėl pateiktos informacijos kokybės. Trečiasis teiginys 
atitinka pasiūlymo dėl farmakologinio budrumo nuostatas. Pateikiant nuorodą į duomenų 
bazę „EudraPharm“ užtikrinama, kad naudotojai turėtų tiesioginę ir paprastą prieigą prie 
palyginamos informacijos apie receptinius vaistus, kurią parengė nekomercinis šaltinis.

Pakeitimas 283
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas



AM\817858LT.doc 167/178 PE441.215v02-00

LT

Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės reikalauja, kad 
leidimo prekiauti turėtojas registruotoje 
interneto svetainėje pridėtų šiuos 
teiginius:
– [leidimo prekiauti turėtojo vardas] 
atsakingas už interneto svetainėje pateiktą 
informaciją.
– „Jei manote, kad pateikta informacija 
pažeidžiamas įstatymas, kreipkitės į 
nacionalinę kompetentingą instituciją“.
– „Esate skatinami informuoti savo 
gydytoją, vaistininką, sveikatos priežiūros 
specialistą arba nacionalines 
kompetentingas institucijas apie neigiamą 
receptinių vaistų poveikį“.
– „Informaciją apie Bendrijoje leistinus 
receptinius vaistus rasite šioje interneto 
svetainėje: [nuoroda į „EudraPharm“].

Or. en

Pakeitimas 284
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 h straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kiekvieno registruotų interneto 
svetainių tinklapio viršutinėje dalyje 
turėtų būti pateikiamas pranešimas, 
kuriame visuomenė informuojama, kad 
svetainėje skelbiamą informaciją parengė 
nurodytas leidimo prekiauti turėtojas. 
Šiame pranešime taip pat pateikiama 
nuoroda į vaistinių preparatų duomenų 
bazę „EudraPharm“.
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Or. en

Pagrindimas

Interneto svetainių, kuriose yra informacijos apie receptinius vaistus, vartotojai turi būti 
aiškiai informuojami, kad tokią informaciją parengė leidimo prekiauti turėtojas. Pateikiant 
nuorodą į duomenų bazę „EudraPharm“ užtikrinama, kad naudotojai turėtų tiesioginę ir 
paprastą prieigą prie palyginamos informacijos apie receptinius vaistus, kurią parengė 
nekomercinis šaltinis, taip užtikrinant didesnį skaidrumą.

Pakeitimas 285
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 i straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) privaloma įdiegti skundų nagrinėjimo 
procedūrų sistemas ir veiksmingus žalos 
atlyginimo mechanizmus siekiant 
nagrinėti vartotojų skundus bei užtikrinti 
teisingą žalos atlyginimą 
nukentėjusiesiems.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įdiegti nuorodą į skundų ir žalos atlyginimo sistemą siekiant apsaugoti vartotojus ir 
juos aprūpinti priemonėmis, kuriomis siekiama sustiprinti jų teises bei reikalauti 
kompensacijos klaidinančios informacijos atvejais. Receptinių vaistų klaidinga informacija 
gali turėti rimtų pasekmių visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 286
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 i straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
paskelbti leidimų prekiauti turėtojo, 
atsakingo už klaidinančios informacijos 
apie vaistus skleidimą, vardą.

Or. en

Pagrindimas

Tai gali būti veiksminga ir atgrasanti priemonė, padėsianti užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi. 

Pakeitimas 287
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 i straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojams būtų atstovaujama ir 
kad jie būtų išklausyti svarstant visus 
atvejus, kai leidimų prekiauti turėtojai 
kaltinami, kad nesilaikė šios antraštinės 
dalies nuostatų. Leidimų prekiauti 
turėtojai turi teisę apskųsti teismui ar kitai 
kompetentingai institucijai bet kokį 
priimtą sprendimą. Vykstant apeliacinio 
skundo procedūrai informacijos 
platinimas sustabdomas, kol atsakinga 
institucija priims priešingą sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad procesas būtų veiksmingesnis ir skaidresnis. Leidimų 
prekiauti turėtojams turėtų būti suteikiama gynybos teisė, jei jie mano, kad kaltinimai dėl šios 
antraštinės dalies nuostatų yra nepagrįsti. Siekiant visuomenę apsaugoti nuo informacijos, 
kuri gali neatitikti šios antraštinės dalies nuostatų, jos platinimą būtina sustabdyti iš kart po 
to, kai kompetentinga institucija priima sprendimą. Informacijos platinimą galima atnaujinti 
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tik tada, kai tai nusprendžia už leidimo prekiauti turėtojo apeliacinio skundo nagrinėjimą 
atsakinga institucija.

Pakeitimas 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 j straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prireikus pateiktų valdžios institucijoms 
ar organizacijoms, atsakingoms už 
informacijos apie vaistus stebėseną, visos 
išplatintos informacijos pavyzdžius pagal 
šią antraštinę dalį ir duomenis apie 
išplatintos informacijos mastą, ir nurodytų, 
kokiems asmenims informacija skirta, 
kokiu būdu ji platinama ir kada 
informacija buvo išplatinta pirmą kartą,

a) prireikus pateiktų kompetentingoms 
valdžios institucijoms ar organizacijoms, 
atsakingoms už informacijos apie vaistus 
stebėseną, kuria iš anksto patvirtinama 
informacija, visos pateiktos informacijos 
pavyzdžius pagal šią antraštinę dalį ir 
duomenis apie pateiktos informacijos 
mastą, ir nurodytų, kokiems asmenims 
informacija skirta, kokiu būdu ji 
pateikiama ir kada informacija buvo 
pateikta pirmą kartą,

Or. en

Pakeitimas 289
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 j straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teiktų valdžios institucijoms ir 
organizacijoms, atsakingoms už
informacijos apie vaistus stebėseną, 
informaciją ir pagalbą, reikalingą 
pareigoms atlikti,

c) parūpintų valdžios institucijoms ir 
organizacijoms, atsakingoms už 
informacijos apie vaistus stebėseną, 
informaciją, finansinius išteklius ir 
pagalbą, reikalingą pareigoms atlikti;

Or. en
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Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms turi būti suteikti atitinkami finansiniai ištekliai, kad šios 
galėtų vykdyti savo užduotis.

Pakeitimas 290
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 j straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teiktų valdžios institucijoms ir 
organizacijoms, atsakingoms už 
informacijos apie vaistus stebėseną, 
informaciją ir pagalbą, reikalingą 
pareigoms atlikti,

c) teiktų valdžios institucijoms ir 
organizacijoms, atsakingoms už 
informacijos apie vaistus stebėseną, 
informaciją, finansinius išteklius ir 
pagalbą, reikalingą pareigoms atlikti;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms turi būti suteikti atitinkami finansiniai ištekliai, kad šios 
galėtų vykdyti savo užduotis.

Pakeitimas 291
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
100 j straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įdiegtų skundų nagrinėjimo 
procedūrų sistemas ir veiksmingus žalos 
atlyginimo mechanizmus siekiant 
nagrinėti vartotojų skundus ir užtikrinti 
teisingą žalos atlyginimą 
nukentėjusiesiems.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl klaidinančios informacijos ant receptinių vaistų gali kilti rimtų pasekmių visuomenės 
sveikatai. Reikia pridėti skundų ir kompensavimo sistemą siekiant apsaugoti vartotojus ir 
suteikti jiems priemones, kurių reikia norint apginti teises ir gauti kompensaciją klaidingos 
informacijos pateikimo atveju.

Pakeitimas 292
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
100 j straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato galimybę 
paskelbti leidimų prekiauti turėtojo, 
atsakingo už klaidinančios informacijos 
apie vaistus skleidimą, vardą.

Or. en

Pagrindimas

Tai gali būti veiksminga ir atgrasanti priemonė, padėsianti užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi. 

Pakeitimas 293
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 k straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijai apie 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus homeopatinius vaistus, 
priskiriamus tik prie receptinių vaistų, 
taikomos šios antraštinės dalies nuostatos.

Informacijai apie 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus homeopatinius ir augalinius
vaistus, priskiriamus tik prie receptinių 
vaistų, taikomos šios antraštinės dalies 
nuostatos.
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Or. en

Pagrindimas

Į teisės aktų taikymo sritį turėtų būti įtraukti augaliniai receptiniai vaistai.

Pakeitimas 294
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 k straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijai apie 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus homeopatinius vaistus, 
priskiriamus tik prie receptinių vaistų, 
taikomos šios antraštinės dalies nuostatos.

Informacijai apie 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus homeopatinius ir augalinius
vaistus, priskiriamus tik prie receptinių 
vaistų, taikomos šios antraštinės dalies 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Į teisės aktų taikymo sritį turėtų būti įtraukti augaliniai receptiniai vaistai.

Pakeitimas 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
100 l straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau, kaip iki [įrašyti konkrečią datą: 
penkeri metai nuo iš dalies keičiančios 
direktyvos įsigaliojimo dienos], Komisija 
paskelbia patirties, įgytos įgyvendinant šią 
antraštinę dalį, ataskaitą ir įvertina, ar 
būtina ją peržiūrėti. Komisija teikia šią 

Ne vėliau, kaip iki [įrašyti konkrečią datą: 
penkeri metai nuo iš dalies keičiančios 
direktyvos įsigaliojimo dienos], Komisija, 
pasitarusi su pacientų organizacijomis ir 
su sveikatos priežiūros specialistais,
paskelbia patirties, įgytos įgyvendinant šią 
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ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.“ antraštinę dalį, ataskaitą ir įvertina, ar 
būtina ją peržiūrėti. Komisija teikia šią 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Or. en

Pakeitimas 296
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 l straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 12 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija, viešai 
pasikonsultavusi su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, gydytojų ir vaistininkų 
organizacijomis, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai vaisto 
charakteristikų santraukų ir pakuočių 
informacinių lapelių aiškumo ir tikslumo, 
taip pat jų naudos visuomenei bei 
sveikatos priežiūros specialistams 
įvertinimo ataskaitą. Remdamasi šių 
duomenų analize Komisija, jei būtina, 
pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo 
patobulinti produkto charakteristikų 
santraukų ir pakuotės lapelio išdėstymą ir 
turinį siekiant užtikrinti, kad pateikiama 
informacija būtų vertinga plačiajai 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams.

Or. en

Pagrindimas

Jei Komisija iš tiesų yra susirūpinusi dėl pacientams teikiamos informacijos gerinimo, ji 
turėtų patobulinti produkto charakteristikų santraukų ir pakuotės lapelio išdėstymą ir turinį.
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Pakeitimas 297
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas (naujas) 
Direktyva 2001/83/EB
 100 l a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 la) straipsnis
Koordinuojant Agentūrai kompetentingos 
nacionalinės institucijos organizuoja 
nepriklausomas sveikatos ir gydymo 
kampanijas šiomis temomis:
– Racionalus vaistų vartojimas: Kas yra 
tarptautinis nepatentuotas pavadinimas? 
Ką reiškia rizikos bei žalos ir naudos 
pusiausvyra? Kas yra nepageidaujamas 
vaistų poveikis? Ką reikia daryti esant 
nepageidaujamam vaistų poveikiui? Kaip 
reikia pranešti apie nepageidaujamą 
vaistų poveikį? Ką reiškia taisyklių 
laikymasis?
– Geras valdymas: Kas yra vadinama 
interesų konfliktu? Kas vadinama 
skaidrumu?
– Pacientų ir vartotojų teisės atliekant 
klinikinius tyrimus: Kas yra klinikinis 
tyrimas? Kas vadinama laisvu sutikimu? 
Kokios yra jūsų, kaip dalyvio, teisės? Kas 
yra pakaitiniai parametrai?

Or. en

Pagrindimas

Reikia tobulinti visuomenes žinias apie sveikatą siekiant , kad pacientai ir vartotojai turėtų 
realias galimybes veikti. Dėl to bus galima pagerinti ligų gydymą ir bus pasiekti geresni 
sveikatos priežiūros rezultatai. Pacientų tiesioginės ir savanoriškos ataskaitos yra 
daugiakultūrinės žinios bei mokymosi patirtis, susijusi su svarstymu ir saviraiška, kuriais 
remiantis gerinamos žinios sveikatos srityje.
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Pakeitimas 298
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 l b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 lb straipsnis
Koordinuojant Agentūrai kompetentingos 
nacionalinės institucijos organizuoja 
nepriklausomas informacines kampanijas 
dėl prevencinės sveikatos priežiūros, ypač 
dėl sveikatą lemiančių veiksnių, būtent 
remiant viešąsias kampanijas, susijusias 
su kovos su priklausomybe, su 
priklausomybės nuo alkoholio rizikos bei 
priklausomybės nuo priklausomybę 
sukeliančių medžiagų (tabako, narkotikų 
ir kt.) būdais ir kampanijas, susijusias su 
sveikesnės dietos pasirinkimo priežastimis 
arba reguliariais fiziniais pratimais ir t.t.

Or. en

Pagrindimas

Galima išvengti daugybės ligų skatinant sveikesnį gyvenimo būdą (didinant fizinį aktyvumą, 
mažinant stresą, protingai vartojant vaistus, kuriais  siekiama išvengti jatrogenų poveikio ir 
bet kokios priklausomybės bei narkotikų vartojimo) ir taikant mitybos priemones (vartojant 
mažiau alkoholio, mažiau druskos ir cukraus, mažiau riebalų, daugiau daržovių ir vaisių ir 
t.t.).

Pakeitimas 299
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 l c straipsnis (naujas)



AM\817858LT.doc 177/178 PE441.215v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis 100 lc
Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
sveikatos priežiūros specialistų 
tęsiamomis studijomis būtų užtikrintas 
bendravimo įgūdžių tobulinimas ir naujų 
gydymo standartų suvokimas.
Valstybės narės teikia finansinę paramą 
nepriklausomiems vaistų informacijos 
centrams, siekdamos paskatinti sveikatos 
priežiūros specialistų tęstinio mokslo 
programų ir jų kritišką įgūdžių įvertinimo 
tobulinimą.
Per trejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija, viešai 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
ir įdiegusi sveikatos priežiūros specialistų 
kvalifikacijos kėlimo programas, parengia 
išsamią ataskaitą apie gerosios praktikos 
taikymą valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant informuoti pacientus ir patenkinti jų poreikius reikia sukurti pasitikėjimu grįstus 
santykius, parengti žmonių dialogą ir pasinaudoti ekspertų žiniomis, už kurias išskirtinai yra 
atsakingi sveikatos priežiūros specialistai. Sveikatos priežiūros specialistų bendravimo 
įgūdžiai tobulinami tęsiant studijas.

Pakeitimas 300
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
 100 l c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis 100 lc
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Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
sveikatos priežiūros specialistų 
tęsiamomis studijomis būtų užtikrintas 
įgūdžių tobulinimas ir naujų gydymo 
standartų suvokimas.
Valstybės narės teikia finansinę paramą 
nepriklausomiems vaistų informacijos 
centrams, siekdamos paskatinti sveikatos 
priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo 
programų ir jų kritišką įgūdžių įvertinimo 
tobulinimą.
Per trejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija, viešai 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
ir įdiegusi sveikatos priežiūros specialistų 
kvalifikacijos kėlimo programas, parengia 
išsamią ataskaitą apie gerosios praktikos 
taikymą valstybėse narėse.
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Siekiant informuoti pacientus ir patenkinti jų poreikius reikia sukurti pasitikėjimu grįstus 
santykius, parengti žmonių dialogą ir pasinaudoti ekspertų žiniomis, už kurias išskirtinai yra 
atsakingi sveikatos priežiūros specialistai. Sveikatos priežiūros specialistų bendravimo 
įgūdžiai tobulinami tęsiant studijas.


