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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų 
agentūrą, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius 
vaistus
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0662),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-517/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 114 straipsnį ir 168 
straipsnio 4 dalies c punktą,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos bei Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetų nuomones (A7-0000/2010),

1. patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams. 

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos (2) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
susijusio su žmonėms skirtais vaistais, 
naujoje VIIIa antraštinėje dalyje, kuri 
skirta tokiems klausimams, pateikiama 
įvairių nuostatų, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad būtų teikiama aukštos 
kokybės, objektyvi, patikima ir 
nereklaminio pobūdžio informacija apie 
žmonėms skirtus receptinius vaistus.

Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
susijusio su žmonėms skirtais vaistais, 
naujoje VIIIa antraštinėje dalyje, kuri 
skirta tokiems klausimams, pateikiama 
įvairių nuostatų, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad būtų teikiama aukštos 
kokybės, objektyvi, patikima ir 
nereklaminio pobūdžio informacija apie 
žmonėms skirtus receptinius vaistus ir 
atkreipiamas dėmesys į pacientų teises ir 
interesus..

Or. en

Pagrindimas

Keičiančioje direktyvoje ir iš dalies keičiančiame reglamente reikia atkreipti dėmesį į 
pacientus ir jų interesus. Naujose keičiančios direktyvos nuostatose reikia pabrėžti paciento 
teisę gauti informaciją, o ne farmacijos įmonių teisę platinti šią informaciją,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
20 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Agentūra per 60 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų. Jei Agentūra per 60 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

(3) Agentūra per 20 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų, ir tinkamai pagrįsdama 
savo sprendimą. Jei Agentūra per 20 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

Or. en

Pagrindimas

60 dienų – per ilgas laiko tarpas ir gali neigiamai paveikti paciento teises, ypač kai tai susiję 
su perspėjimais apie produktą. Siekiant užtikrinti viso proceso efektyvumą, reikia 
protingesnių terminų, per kuriuos Agentūra galėtų pareikšti prieštaravimą pateiktai 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl informacijos visuomenei apie žmonėms 
skirtus receptinius vaistus (COM(2008)0662-0663). Parlamentas ir pacientų organizacijos jau 
seniai prašo pateikti tokį pasiūlymą ir sudaryti galimybes geriau informuoti pacientus apie 
vaistus, kurie jiems skirti ir kuriuos jie geria. 
Turint geresnes galimybes gauti kokybišką informaciją bus lengviau siekti geresnės pacientų 
sveikatos, kadangi bus didesnė tikimybė, kad geriau informuoti pacientai tęs tinkamą gydymą 
ir geriau supras su gydymu susijusius sprendimus; taigi, tinkamai suformuluotas ir 
įgyvendintas pasiūlymas duotų papildomos naudos. 
Todėl šio pasiūlymo tikslas turi būti ne tik Europos teisės aktų suderinimas, bet ir sveikatos 
gerinimas sykiu gerinant švietimą sveikatos srityje. Farmacijos pramonė atlieka svarbų 
vaidmenį skatindama švietimą sveikatos srityje ir saugodama sveikatą, tačiau šis vaidmuo 
turėtų būti aiškiai apibrėžtas, o pramonės dalyvavimas griežtai reglamentuotas siekiant 
išvengti prekybos paskatinto per didelio vaistų naudojimo.  
Dabartinė teisinė sistema ir Europos padėtis, susijusi su prieiga prie informacijos apie 
žmonėms skirtus receptinius vaistus, turi nemažai problemų. Dėl skirtingo direktyvos 
interpretavimo valstybėse narėse pacientai skirtingose Europos vietose turi nevienodą prieigą 
prie kokybiškos informacijos apie vaistus. Kai kuriose valstybėse narėse pacientai negali 
paprastai gauti net pačios paprasčiausios informacijos apie receptinius vaistus. Tai nepriimtina 
ir sukuria netolygumus sveikatos srityje ES.
Galiojančiame reglamente neatsižvelgiama į techninę pažangą ir dėl interneto atsirandančias 
galimybes ir sunkumus. Europos pacientai jau dabar per keletą sekundžių gali gauti neribotą 
prieigą prie nekontroliuojamos ir dažnai neteisingos informacijos apie receptinius vaistus. 
Tačiau daugumai pacientų internete gauti valdomą ir saugią informaciją apie vaistus nėra 
paprasta. Tai ypač didelė problema tiems, kuriems informacijos reikia gimtąja kalba.
Tai, kad galiojančią direktyvą visoje Europoje teismai interpretuojama skirtingai, reiškia, jog 
yra tam tikras teisinis neaiškumas, kaip reikėtų įgyvendinti direktyvą ir kam ji taikoma. Tai 
taip pat akivaizdžiai matyti, kaip skirtingai šią direktyvą įgyvendina valstybės narės. Taigi, 
būtinas didesnis nuostatų aiškumas.
Taigi reikia atnaujinti nuostatas, susijusias su informacija apie receptinius vaistus, taip pat 
reikia, kad naujosios taisyklės greitai įsigaliotų. 

Tačiau pranešėjas yra susirūpinęs dėl keleto Komisijos pasiūlymo aspektų. Šioje 
aiškinamojoje dalyje atkreipiamas dėmesys į svarbiausius pakeitimus, siūlomus šiame 
pranešimo projekte.

 Komisijos pasiūlyme atkreipiamas dėmesys į farmacijos įmonių teisę platinti 
informaciją, o ne į pacientų teisę gauti kokybišką informaciją. Taigi pranešėjas siūlo 
pakeisti pasiūlymo tikslą ir įpareigoti farmacijos įmones teikti tam tikrą informaciją 
pacientams siekiant, kad pacientų teisė žinoti būtų pagrindinis teisės akto tikslas.
Galimybė skelbti informaciją pacientams negali būti naudojama kaip farmacijos 
įmonių galimybė reklamuotis; informacija turi būti parengta atsižvelgiant į paciento 
interesus. Pranešėjas norėtų farmacijos pramonę įpareigoti tam tikrą pagrindinę 
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informaciją apie receptinius vaistus, pvz., vaisto charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį, paskelbti ir padaryti lengvai prieinamą Europos pacientams.

 Šios informacijos paskelbimas turėtų būti pagrįstas šiuo principu: informaciją turėtų 
gauti tie pacientai, kurie jos ieško. Taigi, kanalai, kuriais teikiama informacija, turėtų 
būti parenkami atidžiau. Kadangi interneto vaidmuo stiprėja, skirtingose valstybėse 
narėse interneto skverbtis ir prieiga prie jo skiriasi, taip pat yra nemažai skirtumų 
kompiuterių raštingumo srityje. Dėl šios priežasties informaciją turėtų būti galima 
gauti ir labiau tradiciniais būdais, pvz., laiškais. 

 Pranešėjas nėra užtikrintas, ar informacija turėtų būti teikiama spaudoje. Informacija 
laikraščiuose ir žurnaluose būtų prieinama visiems, ne tik tiems, kurie patys jos ieško, 
t. y. pacientai nebūtų apsaugoti nuo informacijos, kurios jie neprašo. Todėl pranešėjas 
siūlo išbraukti galimybę farmacijos įmonėms skelbti informaciją laikraščiuose, 
žurnaluose ir panašiuose leidiniuose. 

 Pranešėjas taip pat norėtų aiškiau atskirti „reklamos“ ir „informacijos“ sąvokas. Nors 
direktyvos 86 straipsnyje numatyta reklamos apibrėžtis, o 88 straipsnio 1 dalyje 
draudžiama reklamuoti receptinius vaistus, aiškumo tikslais reikėtų pabrėžti, kad 
negalima teikti reklaminės medžiagos apie receptinius vaistus.

 Siekiant išvengti neaiškumų buvo pabrėžta, kad direktyvos nuostatos bus taikomos tik 
farmacijos įmonėms ir jokiu būdu nedarys įtakos žiniasklaidos ar pacientų arba jų 
organizacijų teisėms reikšti nuomonę apie tam tikrus vaistus ir gydymą, jei jie veikia 
nepriklausomai, ne farmacijos įmonių vardu ar interesais arba pagal jų instrukcijas. Šie 
teisės aktai ne plataus pobūdžio aktai, darantys poveikį saviraiškos laisvei ar spaudos 
laisvei ginti, jie skirti pramonei reglamentuoti. 

 Pacientų organizacijos, siekdamos, kad pacientų prašymai būtų išklausyti, turėtų 
aktyviai dalyvauti įgyvendindamos direktyvą ir reglamentą. Pranešėjas džiaugiasi tuo, 
kad bus parengtos naujos gairės ir elgesio kodeksas, susijęs su informacijos teikimu 
pacientams, ir nori, kad Komisija, rengdama elgesio kodeksą ir gaires, 
bendradarbiautų su pacientų organizacijomis.

 Reikia pabrėžti gydytojo ir paciento santykių svarbą. Pagrindinis informacijos apie 
receptinius vaistus šaltinis yra ir turėtų būti juos išrašantis gydytojas. Santykis su juo 
labai svarbus, visi kiti informacijos šaltiniai jį gali tik papildyti.

 Atsižvelgdamas į informacijos apimtį pranešėjas džiaugiasi tuo, kad vertinimo 
ataskaitos skelbiamos ir prieinamos visuomenei. Tačiau jis mano, kad vaistų tyrimų ir 
ikiklinikinių bei klinikinių tyrimų rezultatai taip pat galėtų būti skelbiami. 
Atsižvelgiant į tai, kaip prekyba priklauso nuo šios informacijos, farmacijos įmonių 
negalima įpareigoti šios informacijos skelbti, tačiau, kadangi ši informacija gali būti 
naudinga pacientams ir pacientų organizacijoms, nereikėtų drausti jos platinti. 

Pranešėjas, nagrinėdamas pasiūlymą ir atsižvelgdamas į jo kontekstą, pabrėžia, kad 
pacientams teikiama informacija apie receptinius vaistus turėtų būti išsamesnės Pacientams 
teikiamos informacijos strategijos ir išsamesnio švietimo sveikatos apsaugos klausimu dalimi. 
Pacientai ir visi suinteresuoti asmenys turėtų galėti rasti tikslią ir nešališką informaciją apie 
sveiką gyvenseną, visų ligų ir konkrečių ligų prevenciją, taip pat įvairias gydymo galimybes. 
Tačiau šis pasiūlymas ir pranešimas šių temų neapima. Pranešėjas tikisi, kad Komisija greitai 
pateiks naują pasiūlymą, kuris sudarys Pacientams teikiamos informacijos strategijos dalį ir 
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papildys šį pasiūlymą.


