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Įžanga

Europos Komisija pateikė du pasiūlymus, susijusius su informacija visuomenei apie vaistus. 
Pirmasis – pasiūlymas1 dėl 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. Antrasis2 – pasiūlymas dėl direktyvos, 
iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus 
receptinius vaistus.

Dabartiniu reglamentu ir direktyva draudžiama visuomenei reklamuoti receptinius vaistus. 
Tačiau dabartiniuose teisės aktuose nėra išsamių nuostatų dėl informacijos apie vaistus, o tik 
numatoma, kad tam tikrai informacijos teikimo veiklai reklamos nuostatos netaikomos. Taigi
Bendrijos teisės aktai netrukdo valstybėms narėms kurti savų informacijos apie vaistus 
teikimo metodų. Be to, riba tarp reklamos ir informacijos, taigi ir nustatytų reklamos 
apribojimų taikymas Bendrijoje aiškinami skirtingai.

Dabartiniu pasiūlymu siekiama panaikinti dabartiniuose teisės aktuose esančią spragą. Norima 
paskatinti pagrįstai vartoti tokius vaistus ir užtikrinti, kad teisiškai ir toliau būtų draudžiama 
tiesioginė vartotojui skirta receptinių vaistų reklama. Pagrindiniai pasiūlymo aspektai:
- išaiškinti, kad leidimų prekiauti turėtojai informaciją apie receptinius vaistus gali teikti 

tiesiogiai visuomenei;
- nustatyti suderintus informacijos, kurią leidžiama platinti, turinio reikalavimus;
- nustatyti suderintus tokios informacijos kokybės standartus;
- nustatyti patvirtintus informacijos teikimo kanalus;
- įpareigoti valstybes nares taikyti minėtų nuostatų stebėsenos sistemą; ir
- nustatyti specialias interneto svetainėse platinamos informacijos stebėsenos taisykles 

atsižvelgiant į internetu platinamos informacijos tarptautinį pobūdį ir vengiant stebėsenos 
dubliavimo.

Pranešėjo pozicija

Šių nuomonių referentas pritaria Komisijos pateiktiems dviem pasiūlymams, nes mano, kad 
Komisija pademonstravo apgalvotą požiūrį. Jis visiškai pritaria minčiai, kad visi Europos
pacientai visose valstybėse narėse turėtų gauti tą pačią aukštos kokybės informaciją apie 
vaistus, nes ji yra labai svarbi jų sveikatai ir saugumui. Taigi ir pasiūlymas dėl reglamento, ir 
pasiūlymas dėl direktyvos yra sveikintini žingsniai šia kryptimi. Nors pranešėjas pasilieka 
teisę toliau nagrinėdamas pasiūlymus iškelti papildomų klausimų, šiuo darbo dokumentu 
siekiama pabrėžti kai kuriuos pagrindinius klausimus, kurie padėtų plėtoti diskusiją komitete.

Riba tarp informacijos ir reklamos

Šiuo metu pranešėjas mano, kad pagrindinis politinis tikslas yra pasiekti tinkamą pusiausvyrą 
                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 galutinis.
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 galutinis.
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tarp užtikrinamos objektyvios informacijos pacientams (kuri būtų būtina ir teisėta) ir 
reklamos. Pranešėjas pritaria tam, kad būtų išlaikytas draudimas tiesiogiai vartotojui 
reklamuoti receptinius vaistus, kaip užtikrinama Direktyva 2001/83/EB. Jis reikalauja, kad 
informacija visuomenei būtų pateikiama „pacientui patogiu“ būdu, nes taip būtų pasiektas 
informacijos tikslas, tačiau kartu ragina apdairiau rengti šios direktyvos tekstą, kad būtų 
kruopščiai atsižvelgiama į reklamos ir informacijos skirtumą.

Informacijos platinimo kanalai

Pranešėjas sutinka, kad būtina turėti įvairius kanalus teisėtai informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, kaip antai per sveikatos priežiūros specialistus, interneto svetaines, su 
sveikatos klausimais susijusius leidinius ir pan. Tačiau jis taip pat norėtų pabrėžti būtinybę 
užtikrinti, kad neįgaliesiems, kurie galbūt negali gauti informacijos įprastais kanalais, būtų 
suteikta galimybė gauti informacijos apie vaistus.

Kalbant apie siūlomus kanalus, pranešėjui daugiausia abejonių kelia informacijos platinimas 
internetu. Verta platinti informaciją apie vaistus interneto svetainėse, nes visuomenė vis 
labiau naudojasi technologijomis ir daugėja žmonių, kurie internete ieško informacijos 
sveikatos priežiūros klausimais. Tačiau kartais sudėtinga kontroliuoti internetu pateikiamą 
informaciją, todėl pranešėjas ragina nustatyti griežtas taisykles dėl šių interneto svetainių 
stebėsenos proceso, siekdamas užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi naujų Direktyvos
2001/83/EB nuostatų.

Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymams dėl informacijos apie vaistą pateikimo 
visomis oficialiomis valstybių narių, kurių rinkose leidžiama prekiauti vaistu, kalbomis. 
Kompetentingos institucijos taip pat turėtų patikrinti, ar laikomasi šios nuostatos.

Platinamos informacijos kokybė

Pranešėjo nuomone, siūlomi kriterijai, kuriais būtų užtikrinama, kad platinama informacija 
atitinka griežtus kokybės standartus, yra pakankami.

Pranešėjui nekyla jokių konkrečių abejonių, susijusių su faktu, kad farmacijos pramonė yra 
galimas platinamos informacijos šaltinis, tol, kol visiškai laikomasi informacijos kokybės 
kriterijų. Siekiant užtikrinti aukštą Europos pacientų apsaugos lygį reikia pabrėžti 
informacijos kokybę, o ne šaltinį, ypač atsižvelgiant į tai, kad farmacijos pramonė, kaip 
gamintoja, būtų pirminis informacijos šaltinis.


