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Pakeitimas 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 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).
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Pakeitimas 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 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 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 
visiškai suderintos siekiant užtikrinti 

(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 
visiškai suderintos siekiant užtikrinti 
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vienodą visuomenės sveikatos apsaugos 
lygį visoje Bendrijoje, šio tikslo siekti 
sunkiau, jei leidžiama laikytis labai 
skirtingų nacionalinių tokios svarbiausios 
informacijos platinimo taisyklių.

vienodą visuomenės sveikatos apsaugos 
lygį visoje Bendrijoje, šio tikslo siekti 
sunkiau, jei leidžiama laikytis labai 
skirtingų nacionalinių tokios svarbiausios 
informacijos pateikimo taisyklių.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Būtina pabrėžti, kad šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į geresnį pacientų ir 
visuomenės informavimą apie vaistinius preparatus, o ne į reklamą.

Pakeitimas 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, 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 ir labiau atkreipti 
dėmesį į pacientų interesus. Turėtų būti 
užtikrinama jų teisė lengvai gauti tam 
tikrą informaciją, kaip antai, vaisto 
charakteristikų santrauką, elektroninės 
formos arba 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.
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Pakeitimas 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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. Nemenkinant 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
sveikatos priežiūros specialistų vaidmens, 
kurį jie atlieka siekiant geriau informuoti 
pacientus ir visuomenę, svarbos, leidimų 
prekiauti turėtojai gali teikti papildomą
nereklaminio pobūdžio informaciją apie
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 33
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas 
10 konstatuojamoji dalis 
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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 pateikiama
tik kokybiška nereklaminio pobūdžio 
informacija apie receptinių vaistų, kurių 
leidimai prekiauti suteikti, 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.

(Visame tekste sąvoką „platinti“ reikėtų 
pakeisti sąvoka „pateikti“. Taigi priėmus 
šį pakeitimą, minėtąją sąvoką reikėtų 
pakeisti visame tekste.)

Or. pt

Pakeitimas 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 pateiktų tiktai 
kokybišką informaciją, ir atskirti 
nereklaminio pobūdžio informaciją nuo 
reklamos, turėtų būti nustatytos 
informacijos, kurią galima pateikti, rūšys.
Tikslinga leisti leidimų prekiauti 
turėtojams pateikti 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.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
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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 35
Philippe Juvin

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) 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. Pateikiant informaciją per 
televiziją arba radiją pacientai 
neapsaugomi nuo tokios neteisėtos 
informacijos, todėl taip pateikti tokią 
informaciją turėtų būti draudžiama.

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad televizija ir radijas nėra tinkamos priemonės pacientams 
informuoti apie vaistinius preparatus.
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Pakeitimas 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) 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 
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 svarbus ir stiprus informacijos šaltinis. 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 yra 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 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
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Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Įterpiama ši dalis:
„3a. Pakuotės lapelis turi atitikti 
tikruosius pacientų poreikius. Siekiant šio 
tikslo pacientų organizacijos turėtų 
dalyvauti rengiant ir peržiūrint 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir 
Europos vaistų agentūros pateiktą 
informaciją apie vaistinius preparatus. 
Pakuotės lapelyje turi būti trumpa 
pastraipa, kurioje būtų nurodoma 
vaistinio preparato duodama nauda ir 
galima žala, taip pat ir trumpas 
papildomos informacijos aprašas, kurio 
tikslas – nurodyti kaip saugiai ir 
veiksmingai naudoti vaistinį produktą.“

Or. en

Pagrindimas

Atlikus tyrimus, kuriuose dalyvavo pacientai, nustatyta, kad dažnai dauguma žmonių neskaito 
pakuotės lapelio (pvz., neteisinga informacijos išdėstymo tvarka arba svarbiausia informacija 
neišsiskiria). Taigi rengiant pacientams skirtus lapelius turi būti bendradarbiaujama su 
pacientų atstovais, kaip 2005 m. pasiūlė Europos vaistų agentūros pacientų ir vartotojų darbo 
grupė. Siekiant didinti lapeliuose pateiktos informacijos aiškumą 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 38
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 86 straipsnio 1 dalyje po pirmosios 
įtraukos įterpiama ši įtrauka:
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“– visuomenės dėmesio į vaistinius 
preparatus atkreipimą pateikiant 
nuorodas į terapinius požymius arba į 
ženklus ir simptomus,“

Or. pt

Pakeitimas 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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
pateikiama informacija apie receptinius 
vaistus, kuriai taikomos VIIIa antraštinės 
dalies nuostatos.“

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 40
Philippe Juvin

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 

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

vykdomoms skiepijimo kampanijoms, 
kurias leidžia valstybių narių 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Leidimų prekiauti turėtojams skirta galimybė be skiepijimo kampanijų dar rengti ir kitas 
visuomenės sveikatai svarbias kampanijas (kaip jau numatyta pagal dabar galiojančią 
direktyvą) nėra pakankamai aiškiai apibrėžta, todėl gali būti klaidingai suprantama. Be to, 
pagal dabar galiojančios direktyvos nuostatas jau leidžiama leidimų prekiauti turėtojams 
teikti nereklaminio pobūdžio informaciją, susijusią su žmonių sveikata ir (arba) ligomis (86 
straipsnio 2 dalis).

Pakeitimas 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 pateikti 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.
(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 
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vadovaudamiesi vadinamuoju aktyvaus informacijos teikimo principu, kuomet leidimų 
prekiauti turėtojai platina informaciją visiems pacientams ir visuomenei).

Pakeitimas 42
António Fernando Correia De Campos

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 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. pt

Pakeitimas 43
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 siekiant geriau informuoti 
pacientus ir visuomenę apie receptinius 
vaistinius preparatus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, svarbos, valstybės narės 
leidžia leidimų prekiauti turėtojams 
tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiąją šalį
pateikti visuomenei ar jos nariams 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
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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 
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 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Turi būti rengiamos informavimo 
kampanijos, kuriomis siekiama geriau 
informuoti visuomenę ir jos narius apie 
falsifikuotų vaistinių preparatų keliamą 
pavojų. Tokias informavimo kampanijas 
gali rengti nacionalinės kompetentingos 
institucijos, bendradarbiaudamos su 
pramonės atstovais, sveikatos priežiūros 
specialistais ir pacientų organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geriau apsaugoti žmonių sveikatą, informavimo apie falsifikuotų vaistų keliamą 
pavojų kampanijos, 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 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 šių rūšių 
informaciją apie receptinius vaistus, kurių 
leidimai prekiauti suteikti:
(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 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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:

1. Leidimų prekiauti turėtojai užtikrina 
visuomenės ar jos narių prieigą prie 
receptinių preparatų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti, kompetentingų 
institucijų patvirtintos vaistinio preparato 
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charakteristikų santraukos, etiketės ir 
preparato pakuotės lapelio bei viešai 
paskelbtos kompetentingų institucijų 
parengtos vertinimo ataskaitos versijos. Ši 
informacija turi būti prieinama 
elektronine forma ir atspausdinta 
popieriuje, taip pat tokia forma, kuri būtų 
prieinama neįgaliems asmenims. 

2. Be to, leidimo prekiauti turėtojas taip 
pat gali pateikti visuomenei ar jos 
nariams šių rūšių informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje daugiau dėmesio reikėtų skirti pacientams. Taigi turi būti pabrėžiama, kad 
pacientai turi teisę gauti tam tikrą informaciją. Mažų mažiausiai turi būti užtikrinama 
pacientų teisė gauti preparato charakteristikų santrauką, preparato pakuotės lapelį, viešai 
paskelbtą vertinimo ataskaitos versiją, kuri gali būti spausdinta arba elektroninės formos.

Pakeitimas 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su 100b straipsnio 1 dalies pakeitimu, atskiriama informacija, kurią gauti 
pacientai turi teisę, taigi tokia informacija turi būti pateikiama, nuo informacijos, kurią 
galima pateikti, kaip nurodoma 100b straipsnio 2 dalyje.
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Pakeitimas 48
António Fernando Correia De Campos

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) kitaip ir lengviau suprantama forma
pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija, jei pateikiant šią informaciją 
aiškiai nurodoma tiksli informacija apie 
vaistinio preparato naudą ir jo keliamą 
pavojų;

Or. pt

Pakeitimas 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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;

a) 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



PE439.868v01-00 18/28 AM\808733LT.doc

LT

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 50
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;

a) 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

Improving the package leaflet is essential to ensure a better information of the patients and 
the general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (eg. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as it does not question the 
quality of the information.

Pakeitimas 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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;

b) informacija, susijusi su nesuvartotų 
preparatų arba vaistinių preparatų atliekų 
šalinimu, taip pat nurodomos visos 
naudojamos jų surinkimo sistemos; 
informacija apie kainas, su vaistiniu 
preparatu susiję dalykiniai ir informaciniai 
skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu arba 
įspėjimu apie žalingą poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Vaistai daro poveikį aplinkai. Taigi tokia informacija, visų pirma, susijusi su šalinimo ir 
surinkimo sistemomis, labai svarbi siekiant išvengti žalos aplinkai.

Pakeitimas 52
Anja Weisgerber

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) atitinkamų vaistinių preparatų 
farmacinių ir ikiklinikinių bandymų arba 
klinikinių tyrimų rezultatai, kurie įtraukti 
į 1 dalyje nurodytą viešai paskelbtą 
vertinimo ataskaitos versiją.

Or. en

Pagrindimas

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



PE439.868v01-00 20/28 AM\808733LT.doc

LT

informaciją, jei to pageidauja farmacijos kompanijos.

Pakeitimas 53
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 
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 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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 

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

suteikti, neteikiama per televiziją, radiją
arba spaudoje. Ji teikiama tik šiais 
kanalais:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kas laikoma spauda. Turi būti leidžiama naudoti 
brošiūras, informacinius lapelius ir kitus spaudinius kaip informacijos pateikimo pacientams 
kanalus.

Pakeitimas 55
António Fernando Correia De Campos

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) technikos ir mokslo su sveikatos sritimi 
susiję žurnalai ir visuomenei skirti 
žurnalai, kuriuose daugiausia rašoma 
apie sveikatą, brošiūros, informaciniai 
lapeliai ir kita spausdinta informacinė 
medžiaga, išskyrus neteisėtą informaciją, 
aktyviai platinamą visuomenei arba jos 
nariams;

Or. pt

Pakeitimas 56
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 

a) brošiūros, informaciniai lapeliai ir kitų 
rūšių spausdinta informacija, įskaitant 
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valstybė narė, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

leidinius, susijusius su sveikatos 
klausimais, kaip nurodoma Komisijos 
gairėse informacijos, kurią leidžiama 
teikti, klausimu, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

Or. en

Pakeitimas 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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, išskyrus neteisėtą 
informaciją, aktyviai platinamą visuomenei 
arba jos nariams;

Or. en

Pagrindimas

This amendment has to be seen as addition to amendment 12 by the rapporteur. By enabling 
different Member States to define "health related publications", a fundamental objective of 
the Directive - which is to address the inequalities accross the EU in relation to patients' 
access to information - will not be met. European guidelines concerning information that is 
allowed - proposed under Art. 100g(2) - will ensure equitable access to information to all 
patients across all Member States. The amendment should also be seen in light of amendment 
11 of the rapporteur which clearly states that printed mass media are excluded, thus are not 
included under "health realted publications".
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Pakeitimas 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 59
António Fernando Correia De Campos

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. Klausimai žodžiu 
turi būti įrašomi.

Or. pt

Pakeitimas 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100ca straipsnis
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privaloma informacija, kuri 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 skirta 
įstaiga stebi tokias svetaines, kaip
nurodoma 100g straipsnyje.
Svetainės administruojamos ir tvarkomos 
bendradarbiaujant sus suinteresuotomis 
šalimis, kaip antai, sveikatos priežiūros 
specialistais ir pacientų organizacijomis.
2. Pateikiant informaciją nurodoma ir 
nauda, ir pavojai – jie aiškiai aprašomi 
taip, kad pacientai lengvai suprastų, be to, 
turi būti pateikiama nuoroda į 
nacionalinę vaistinių preparatų saugos 
svetainę.
Interneto svetainėse pacientams 
pateikiama informacija, kurią privaloma 
teikti, apie visus toje valstybėje 
prieinamus vaistinius preparatus, t. y., ir 
apie tuos, kuriuos centriniu lygmeniu 
patvirtino Europos vaistų agentūra ir apie 
tuos, kurie vietos lygmeniu patvirtinti 
valstybėje narėje. 
3. Interneto svetainėse taip pat turėtų būti 
pateikiama bendroji informacija apie 
įvairių ligų, įskaitant retas ligas, gydymą 
vaistais ir gydymą be vaistų, kad būtų 
užtikrinamas aukštas visuomenės 
sveikatos lygis.
Šioje svetainėse taip pat galima pateikti 
kitą informaciją, kaip nurodoma 100b 
straipsnio 2 dalyje ir kaip apibrėžiama 
Komisijos gairėse informacijos, kurią 
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leidžiama teikti, klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Vis daugiau pacientų, norėdami gauti informacijos, naudojasi internetu. Tačiau labai dažnai 
pacientai nukreipiami į JAV svetaines, kuriose esama reklaminių teiginių, arba į kitas 
abejotinas svetaines. Siekiant pateikti pacientams geresnę informaciją, reikia kurti 
nacionalinius portalus sveikatos tema. Jie turėtų būti laikomi priemonėmis, kurios praturtina 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų santykius, o ne juos pakeičia. Valstybės narės 
kompetentinga institucija, bendradarbiaudama su suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai, 
sveikatos priežiūros specialistais arba pacientų organizacijomis, turėtų tvarkyti šiuos
portalus.

Pakeitimas 61
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
100 c a straipsnio (naujo) 4 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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 teikti su viešaisiais 
interesais susijusią informaciją pagal 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/136/EB dėl universaliųjų paslaugų 
ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
21 straipsnio 4 dalį1.
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 
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straipsnio 4 dalies taikymo sritį, interneto 
paslaugų teikėjai gali imti iš nacionalinių 
institucijų mokestį už tokios informacijos 
teikimą.
____________________

1 OL L 337, 2009 12 18, p. 11.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei skirti pranešimai, kurie nurodomi Direktyvoje 2009/136/EB, yra susiję su 
elektroninių ryšių paslaugomis. Tačiau informacija apie vaistus ir platesnio pobūdžio su 
sveikata susijusi informacija taip pat gali būti svarbi visuomenei. Kadangi šio tipo 
informacija nepatenka į direktyvos dėl universaliųjų paslaugų taikymo sritį, siūloma šią 
sistemą taikyti remiantis savanoriškais interneto paslaugų teikėjų ir nacionalinių institucijų 
susitarimais. Šis informavimo būdas turėtų būti naudojamas tik tuomet, jei nacionalinės 
institucijos laikosi nuomonės, kad būtina ir jei būtų sukuriama pridėtinė vertė, susijusi su 
efektyvumu, jei būtų naudojamas šis, o ne kiti įprastiniai informavimo būdai.

Pakeitimas 62
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

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo informacija, būtina, kad veiktų tinkama stebėsenos sistema. 
Neatrodo, kad siekiant šio tikslo savireguliavimas būtų pakankamai atgrasanti priemonė.
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Pakeitimas 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant šio draudimo, interneto 
svetainėse, kurios įregistruotos pagal 1 
dalyje nurodytą tvarką, gali būti 
pateikiamas vaizdo turinys, jei siekiama 
skatinti saugų ir veiksmingą vaistinių 
preparatų vartojimą apskritai ir jei 
nepateikiama jokių su vaistiniais 
preparatais susijusių reklaminių teiginių. 
Vadovaujantis 100g straipsnio 
nuostatomis turi būti stebima, kaip 
laikomasi šių dviejų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Platinant vaizdo turinį, išskyrus reklaminę vaizdinę medžiagą, gali būti sukuriama pridėtinė 
vertė, jei rodoma, kaip teisingai vartoti įvairius vaistus ar medicininius prietaisus, kaip antai, 
inhaliatorius. Turi būti stebima, kad ši vaizdinė medžiaga būtų tokia kaip nurodoma 100g 
straipsnyje, kad būtų užtikrinama, kad ši medžiaga būtų visiškai neutrali ir kad ji neapimtų 
jokių reklaminių teiginių.

Pakeitimas 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno registruotų interneto svetainių 
tinklapio viršutinėje dalyje turėtų būti 
pateikiamas pranešimas, kuriame 
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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.


