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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 direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0663),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0516/2008),

– 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 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 m. birželio 10 d. 
nuomonę1 ir Regionų komiteto 2009 m. spalio 7 d. nuomonę2,

– 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.

                                               
1 OL C 306, 2009 12 16, p. 19.
2 OL C
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Pakeitimas 1

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 
apie vaistus, nurodytą atitinkamo vaisto 
pakuotės lapelyje ir charakteristikų 
santraukoje, yra nelygios. Reikia spręsti 
nelygių teisių, kylančių dėl nevienodos 
prieigos prie tos informacijos, kuri kitose 
valstybėse narėse vieša, problemą, 
kadangi tai kenkia tam tikrų valstybių 
narių pacientams, sergantiems lėtinėmis 
ligomis.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Dėl skirtingai aiškinamų Bendrijos 
reklamos taisyklių ir dėl skirtingų 
nacionalinių nuostatų dėl informacijos 
vienodai taikyti Bendrijos reklamos
taisykles sunku, o nuostatos dėl vaisto 
charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
lapelyje pateikiamos informacijos tampa ne 
tokios veiksmingos. Nors šios taisyklės 

(5) Dėl skirtingai aiškinamų Bendrijos 
informacijos teikimo pacientams ir 
visuomenei taisyklių ir dėl skirtingų 
nacionalinių nuostatų dėl informacijos 
vienodai taikyti Bendrijos informacijos 
teikimo pacientams ir visuomenei
taisykles sunku, o nuostatos dėl vaisto 
charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
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visiškai suderintos siekiant užtikrinti 
vienodą visuomenės sveikatos apsaugos 
lygį visoje Bendrijoje, šio tikslo siekti 
sunkiau, jei leidžiama laikytis labai 
skirtingų nacionalinių tokios svarbiausios 
informacijos platinimo taisyklių.

lapelyje pateikiamos informacijos tampa ne 
tokios veiksmingos. Nors šios taisyklės 
visiškai suderintos siekiant užtikrinti 
vienodą visuomenės sveikatos apsaugos 
lygį visoje Bendrijoje, šio tikslo siekti 
sunkiau, jei leidžiama laikytis labai 
skirtingų nacionalinių tokios svarbiausios 
informacijos platinimo taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje reikia atkreipti dėmesį ne į reklamą, o į visuomenės informavimą.

Pakeitimas 3

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 teises.

Or. en

Pagrindimas

Keičiančioje direktyvoje reikėtų atkreipti dėmesį i pacientus ir jų interesus. Naujose 
nuostatose reikėtų pabrėžti pacientų teisę gauti informaciją, o ne farmacijos įmonių teisę 
platinti informaciją.
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Pakeitimas 4

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 teikiamos 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.

Or. en

Pagrindimas

i) Buvo pabrėžta, kad naujomis nuostatomis nesiekiama pakeisti paciento ir gydytojo 
santykių, tik juos paremti; tai atitinka Komisijos pasiūlymo 100d straipsnio 2 punktą. Yra 
didesnė tikimybė, kad geriau informuoti pacientai tęs reikalingą gydymą ir geriau supras su 
jų gydymu susijusius sprendimus. ii) Leidimų prekiauti turėtojų teikiama informacija apie 
receptinius vaistus turėtų būti vertinami kaip platesnės strategijos, susijusios su informacijos 
ir švietimo sveikatos apsaugos klausimu, dalis.
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Pakeitimas 5

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 prieigos prie 
informacijos, susijusios su receptiniais 
vaistais, užtikrinimui, už kurį atsakingi 
leidimų prekiauti turėtojai, nes pagal 
galiojančias Bendrijos taisykles, jei 
laikomasi tam tikrų sąlygų, visuomenei 
skirta nereceptinių vaistų reklama 
leidžiama. Šios direktyvos nuostatos 
nepažeidžia jokių kitų asmenų ar 
organizacijų, ypač žiniasklaidos ar 
pacientų arba pacientų organizacijų, 
teisių reikšti nuomonę apie receptinius 
vaistus, jeigu jie veikia nepriklausomai, 
ne leidimų prekiauti turėtojų vardu 
(tiesiogiai arba netiesiogiai) ar interesais 
arba pagal jų instrukcijas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į paskutinius įvykius teisinėje praktikoje reikia pabrėžti, kad direktyvos 
nuostatos nedaro poveikio jokio asmens ar organizacijos, ypač spaudos arba pacientų grupių, 
teisėms teisių reikšti nuomonę apie receptinius vaistus, jeigu jie veikia ne farmacijos įmonių 
vardu ar interesais.

Pakeitimas 6

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 

(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 
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nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Platinant informaciją per 
televiziją arba radiją pacientai 
neapsaugomi nuo tokios neteisėtos 
informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

visuomenei teikiamos informacijos 
nesumažėtų reklamos draudimo 
veiksmingumas. Jeigu leidimų prekiauti 
turėtojai užtikrina prieigą prie 
informacijos per televiziją, radiją arba 
laikraščius, žurnalus ar panašius 
leidinius, pacientai neapsaugomi nuo 
tokios neteisėtos informacijos, todėl taip 
sudaryti prieigą prie informacijos neturėtų 
būti leidžiama. 

Or. en

Pagrindimas

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kadangi šia direktyva pirmą kartą 
nustatomos suderintos informacijos apie 
receptinius vaistus teikimo visuomenei 
taisyklės, Komisija turėtų įvertinti, kaip ši 
direktyva taikoma ir ar ją būtina peržiūrėti 
po penkerių metų nuo jos įsigaliojimo. Be 
to, turėtų būti numatyta nuostata, kad 
Komisija, remdamasi valstybių narių 
patirtimi, susijusia su informacijos 
stebėsena, parengtų gaires.

(15) Kadangi šia direktyva pirmą kartą 
nustatomos suderintos informacijos apie 
receptinius vaistus teikimo visuomenei 
taisyklės, Komisija turėtų įvertinti, kaip ši 
direktyva taikoma ir ar ją būtina peržiūrėti 
po penkerių metų nuo jos įsigaliojimo. Be 
to, turėtų būti numatyta nuostata, kad 
Komisija, remdamasi valstybių narių 
patirtimi, susijusia su informacijos 
stebėsena, ir bendradarbiaudama su 
pacientų organizacijomis bei sveikatos 
priežiūros specialistais parengtų gaires.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi informacija skirta pacientams, pacientų 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 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius 
teisės aktus, susijusius su visuomenei 
teikiamos informacijos kokybės kriterijais 
ir prieigos prie interneto gairėmis.

Or. en

Pagrindimas

Komitologijos procedūra turi būti suderinta su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(Lisabonos Sutarties) 290 straipsnyje numatytų deleguotųjų teisės aktų sistema.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Komisija konsultuojasi su pacientų organizacijomis, siekdama, kad su šios direktyvos 
įgyvendinimu ir taikymu susiję pacientų prašymai būtų išklausyti.
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Pakeitimas 10

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 
platinama ir kokybės kriterijus atitinkanti 
informacija apie receptinius vaistus, kuriai 
taikomos VIIIa antraštinės dalies 
nuostatos.“

Or. en

Pagrindimas

Pacientams ir visai visuomenei teikiama informacija turi atitikti pagrindinius kokybės 
kriterijus siekiant užtikrinti pacientų saugumą ir visuomenės sveikatą.

Pakeitimas 11

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 
informacijos kampanijoms, pavyzdžiui, 
kampanijoms apie retas ligas, kurias 
leidžia valstybių narių kompetentingos 
institucijos.“

Or. en

Pagrindimas

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
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affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Pakeitimas 12

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 reikalauja, kad leidimų 
prekiauti turėtojai tiesiogiai arba 
netiesiogiai per trečiąją šalį, kuri veikia 
leidimų prekiauti turėtojų vardu,
visuomenei ar jos nariams užtikrintų
prieigą prie informacijos apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti, 
jeigu ši informacija ir būdas, kuriuo 
užtikrinama prieiga prie jos, 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

Pagrindimas

i)Direktyvoje pagrindinį dėmesį reikia skirti pacientams, taigi reikėtų pakeisti svarbiausias 
mintis: reikėtų pabrėžti pacientų teisę gauti informaciją, o ne farmacinių įmonių galimybę ją 
platinti. ii) Visuomenei turėtų būti aišku, kad informaciją suteikė farmacinė įmonė; jei 
informaciją suteikė trečioji šalis, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad ši trečioji šalis veikia 
farmacinės įmonės vardu. 
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia 
jokių kitų asmenų ar organizacijų, ypač 
žiniasklaidos ar pacientų arba pacientų 
organizacijų, teisių reikšti nuomonę apie 
receptinius vaistus, jeigu jie veikia 
nepriklausomai, ne leidimų prekiauti 
turėtojų vardu (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) ar interesais arba pagal jų 
instrukcijas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į paskutinius įvykius teisinėje praktikoje reikia pabrėžti, kad direktyvos 
nuostatos nedaro poveikio jokio asmens ar organizacijos, ypač spaudos arba pacientų grupių, 
teisėms teisių reikšti nuomonę apie receptinius vaistus, jeigu jie veikia ne farmacijos įmonių 
vardu ar interesais.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 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. Ši informacija 
prieinama elektronine forma ir 
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spausdinta, taip pat tokia forma, prie 
kurios prieigą turi neįgalūs asmenys.

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

2. Leidimų prekiauti turėtojai visuomenei 
ar jos nariams užtikrina prieigą prie šių 
rūšių informacijos apie receptinius 
vaistus, kurių leidimai prekiauti suteikti:

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

(a) informacija pateikiama vaisto 
charakteristikų santraukoje, etiketėje ir 
vaisto pakuotės lapelyje bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija, pateikiama 
visuomenei ar jos nariams suprantama 
forma ir nedaranti neigiamos įtakos 
informacijos kokybei ir patikimumui; 

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

(b) informacija susijusi su nesuvartotų 
vaistų arba vaistų atliekų šalinimu, taip 
pat nuoroda į naudojamą surinkimo 
sistemą; informacija apie vaisto kainas, 
dalykiniai ir informaciniai skelbimai bei 
rekomendacinė medžiaga, susijusi, pvz., su 
pakuotės pakeitimu arba įspėjimu apie 
žalingą poveikį;

(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.

(c) 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. Prieš 
užtikrinant prieigą prie šios informacijos, 
ją tikrina Agentūra pagal Reglamento Nr. 
726/2004 (EB) 20b straipsnio 1 dalį;.

(d) šių vaistų tyrimų ir ikiklinikinių bei 
klinikinių tyrimų rezultatai viešai 
skelbiami 1 dalyje nurodytoje vertinimo 
ataskaitoje.

(Kryžminės nuorodos perkeliama ir iš dalies keičiama 100b straipsnio b) – d) punktai)

Or. en
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Pagrindimas

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Pakeitimas 15

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, radiją, laikraščiuose, žurnaluose 
ir panašiuose leidiniuose. Ji teikiama tik 
šiais kanalais:

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie informacijos turi būti suteikta tik tiems, kurie patys jos ieško t. y. turėtų būti 
taikomas paieškos principas. Kai farmacinė įmonė teikia informaciją laikraščiuose, 
žurnaluose ar panašiuose leidiniuose, pacientai neapsaugoti nuo neteisėtos informacijos, 
todėl taip platinti tokią informaciją neturėtų būti leidžiama.
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Pakeitimas 16

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

Prieiga prie informacijos turi būti suteikta tik tiems, kurie patys jos ieško; t. y. turėtų būti 
taikomas paieškos principas. Kai farmacinė įmonė teikia informaciją su sveikata susijusiuose 
leidiniuose, pacientai neapsaugoti nuo neteisėtos informacijos, todėl taip platinti tokią 
informaciją neturėtų būti leidžiama.

Pakeitimas 17

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 
turėtojui siųsti pastabas.

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

Or. en

Pagrindimas

Pacientams turėtų būti suteikta galimybė susisiekti su farmacinėmis įmonėmis ir gauti 
daugiau informacijos.
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Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) bet koks skatinimas vartoti vaistus arba 
jų reklama;

Or. en

Pagrindimas

Reikia labiau pabrėžti informacijos ir reklamos skirtumą. 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.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 d straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Komisija priima 1, 2 ir 3 dalims 
įgyvendinti būtinas priemones. 

(4) Komisija, siekdama užtikrinti 
visuomenei ir jos nariams prieinamos 
informacijos kokybę ir naudodamasi teise 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
100 kb straipsnį bei atsižvelgdama į 
100 kc ir 100 kd straipsniuose nustatytas 
sąlygas, priima 1, 2 ir 3 dalims taikyti
būtinas priemones. 

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ją 
papildant, priimamos taikant 121 
straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Komitologijos procedūra turi būti suderinta su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(Lisabonos Sutarties) 290 straipsnyje numatytų deleguotųjų teisės aktų sistema.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į techninę 
pažangą, gali iš dalies keisti šią dalį. Ši 
priemonė, skirta neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimama taikant 121 straipsnio 2a dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Komisija siekdama atsižvelgti į technikos 
pažangą ir naudodamasi teise priimti 
deleguotuosius teisės aktus, pagal 100 kb 
straipsnį bei atsižvelgdama į 100 kc ir 
100 kd straipsniuose nustatytas sąlygas 
gali priimti šiai daliai taikyti būtinas 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Komitologijos procedūra turi būti suderinta su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(Lisabonos Sutarties) 290 straipsnyje numatytų deleguotųjų teisės aktų sistema.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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, 

2. Pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis, pacientų organizacijomis ir
sveikatos priežiūros specialistais 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. 
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remdamasi įgyta patirtimi, reguliariai jas 
atnaujina.

Gairėse 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.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi informacija skirta pacientams, pacientų 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 22

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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis, vadinamojo, paieškos principo ir užtikrinti, kad informacija apie receptinius 
vaistus nebūtų teikiama jokioje kitoje nesusijusioje interneto svetainėje, galimybę užtikrinti 
prieigą prie informacijos apie vaistus reikėtų riboti ir suteikti tik tam skirtoms interneto 
svetainėms, kurios registruotos ir kurias prižiūri farmacinės įmonės pagal 100h straipsnio 1 
dalies 1 punktą.
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Pakeitimas 23

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, negavus aiškaus išankstinio jų 
sutikimo, ar teikti jose neteisėtą 
informaciją, platinamą visuomenei arba jos 
nariams. Interneto svetainėse gali būti 
pateikiamas vaizdo turinys, jeigu tai 
naudinga saugiam ir veiksmingam vaistų 
vartojimui.

Or. en

Pagrindimas

i) Atsižvelgiant į svetainės tipą, pacientai, kurie nuolat lankosi toje svetainėje, gali pageidauti 
registruotis ir (arba) atskleisti savo tapatybę, norėdami gauti informaciją, kurios jie ieškojo 
anksčiau, arba norėdami greičiau gauti informaciją; tačiau, tai gali būti daroma tik turint 
aiškų ir išankstinį jų sutikimą. ii) Trumpametražiai filmai padėtų parodyti, kai teisingai 
naudoti tam tikrus vaistus (pvz., inhaliatorius), kitas medžiagas ir prietaisus.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 ka straipsnis

Konsultacijos su pacientų organizacijomis
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Komisija konsultuojasi su pacientų 
organizacijomis klausimais, susijusiais su 
šios direktyvos įgyvendinimu ir taikymu 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų konsultuotis su pacientų organizacijomis, siekdama, kad su šios direktyvos 
įgyvendinimu ir taikymu susiję pacientų prašymai būtų išklausyti.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 kb straipsnis
Deleguotų įgaliojimų vykdymas

1. 100 d straipsnio 4 dalyje ir 100 f 
straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus 
Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos. 
Komisija parengia su deleguotais 
įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau 
kaip prieš 6 mėnesius iki 5 metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
perdavimas automatiškai atnaujinamas 
lygiavertės trukmės laikotarpiams, nebent 
Europos Parlamentas ir Taryba jį 
atšauktų pagal 100 kc straipsnį.

2. Kai Komisija priima deleguotąjį teisės 
aktą, ji nedelsdama vienu metu apie jį 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. 

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 
100 kc ir 100 kd straipsniuose nustatytų 
sąlygų.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, direktyvoje turi būti numatytos 
išsamios įgaliojimų delegavimo nuostatos.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 kc straipsnis
Įgaliojimų delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kada atšaukti 100 d straipsnio 4 dalyje ir 
100 f straipsnio 2 dalyje nurodytų 
įgaliojimų delegavimą. 
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš 
priimdama galutinį sprendimą per 
pagrįstą laikotarpį informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją apie tai, kokie 
deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti, ir apie galimas atšaukimo 
priežastis.
3. Sprendimu dėl atšaukimo 
panaikinamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėliau 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, direktyvoje turi būti numatytos 
išsamios įgaliojimų delegavimo nuostatos.
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Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100 kd straipsnis
Prieštaravimas dėl deleguotų teisės aktų

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto per tris mėnesius nuo 
pranešimo datos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
vienam mėnesiui.

2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame numatytą dieną.

3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo 
deleguotajam teisės aktui priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, direktyvoje turi būti numatytos 
išsamios įgaliojimų delegavimo nuostatos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl informacijos visuomenei apie ˛įmonėms 
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 
informaciją apie receptinius vaistus, pvz., vaisto charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį, paskelbti ir padaryti lengvai prieinamą Europos pacientams.
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 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 
papildys šį pasiūlymą.
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