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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl 
informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus (COM (2008)0663 
galutinis) siekiama sukurti aiškią vartotojų informavimo apie receptinius vaistus sistemą, 
siekiant pagerinti pasirinkimą pacientams sprendžiant dėl galimo gydymo būdo. Bendrijos 
taisyklės dėl reklamos ir pacientų informavimo vis dar aiškinamos skirtingai. Nors ir reklamai 
taikomi apribojimai bus nepakeisti, Europos vartotojai neturi vienodų galimybių gauti 
nepriklausomą kokybišką informaciją apie vaistus. 

Pacientams teikiamos informacijos pagrindinės savybės turėtų būti šios šiuos:

1. patikimumas: pacientams teikiama informacija turėtų būti paremta naujausiomis 
mokslo žiniomis, pateikiant aiškias nuorodas į jos šaltinius;

2. nepriklausomumas: turi būti aišku, kas teikia, ir kas finansuoja šią informaciją, kad 
vartotojai galėtų nustatyti galimus interesų konfliktus;

3. ji turėtų būti suprantama vartotojams ir orientuota į pacientus: informacija turėtų būti 
suprantama ir lengvai gaunama, atsižvelgiant į konkrečius vartotojų poreikius (amžius, 
kultūriniai skirtumas, galimybė gauti informaciją visomis Europos kalbomis).

Siūlomu teisės aktu nustatoma informacijos apie receptinius vaistus teikimo visuomenei 
teisinė sistema. Kyla klausimas, kokį vaidmenį tiesiogiai teikiant informaciją pacientams 
turėtų vaidinti farmacijos pramonė. Farmacijos įmonės turi vertingos informacijos apie 
sveikatą, gautos atlikus savo klinikinius tyrimus. Jos gali būti vertingas vartotojams teikiamos 
informacijos šaltinis. Tačiau dėl savaime kylančio interesų konflikto farmacijos įmonių 
negalima laikyti nepriklausomais informacijos apie sveikatą teikėjais. Todėl jos negali būti 
laikomos vieninteliu informacijos šaltiniu.

Informacija ir reklama atskiriama neaiškiai. Vartotojams reikia išsamių kokybiškų 
informacijos apie sveikatą šaltinių (ypač internete), kad jie galėtų įvertinti savo pasirinkimo 
galimybes ir susidaryti informuotą nuomonę. 

Duomenų bazė „EudraPharm“ galėtų būti naudinga informacijos teikimo pacientams 
priemonė. Galėta būtų toliau išnagrinėti Europos vaistų agentūros (EMEA) išteklius.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sertifikuotos ir registruotos interneto svetainės bus pagrindinis kokybiškos informacijos apie 
sveikatą teikimo būdas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

veiksmingai užtikrinti reikalavimų 
vykdymą, kai jų nesilaikoma. Atvejais, kai 
taisyklių nesilaikoma, turėtų būti 
nustatytos procedūros, pagal kurias 
leidimų prekiauti turėtojai galėtų būti 
atstovaujami ir išklausyti svarstant jų 
atvejį. Stebėsena turėtų būti grindžiama dar 
neišplatintos informacijos kontrole, 
išskyrus tuos atvejus, kai informacijos 
turinys jau yra suderintas su 
kompetentingomis institucijomis arba 
taikoma kitokia priemonė, kuria
užtikrinama tinkama, veiksminga ir 
nepriklausoma stebėsena.

Or. en

Pagrindimas

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation.

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.
Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas direktyvos taikymo sričiai patikslinti. Bendrovėms turi būti leidžiama ir 
toliau teikti tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, pagal vertybinių popierių rinkos taisykles 
reikalaujama, kad bendrovės visapusiškai informuotų investuotojus apie svarbius pokyčius, o 
darbuotojus informuotų apie pokyčius bendrovėje.

Pakeitimas 4

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 
kampanijoms, su sąlyga, kad jose nebūtų 
jokių su vaistais susijusių reklaminių 
teiginių, ir kad valstybių narių 
kompetentingos institucijos būtų jas 
patvirtinusios.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įvairių visuomenės sveikatai svarbių kampanijų atveju reklama leidžiama, būtina 
užtikrinti, kad ji nenaudojama siekiant paslėpti vaistų, kuriems taikomas 88 straipsnio 1 
dalyje nustatytas draudimas, reklamą.
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Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinama, kad ši direktyva nebūtų taikoma sveikatos priežiūros specialistams 
teikiamai informacijai, skirtai jiems patiems naudoti/jų pačių naudojimui.
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Pakeitimas 8

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, vartotojui patogesniu būdu
pateikiama vaisto charakteristikų 
santraukoje, etiketėje ir vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija bei 
kompetentingų institucijų parengtos 
vertinimo ataskaitos viešai paskelbta 
versija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti lapelio tikslą, pakeičiant tekstą taip, kad jis būtų labiau 
prieinamas pacientams, ir kad jame nebūtų pabrėžiami kokie nors atskiri elementai, taip 
leidimų prekiauti turėtojams suteikiant komercinės naudos.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

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 

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices in Member States. However, print material (e.g. brochures, leaflets etc.) is and 
remains an important format to respond to patients’ and citizens’ increasing demand to better 
access information on prescription medicines (e.g. population groups without internet access) 
provided that it is solicited by the general public. It is therefore important to clarify that such 
material could be provided, as well as other material defined by individual Member States, to 
the exclusion of pushed information on prescription medicines through classical mass media 
channels.
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsakymai raštu į visuomenės narių 
prašymus suteikti informacijos.

c) atsakymai į visuomenės narių prašymus 
suteikti informacijos.

Or. en

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

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Leidimo prekiauti turėtojas informacijos neturėtų platinti, nes pateikdamas informacija 
visuomenei jis gali aktyviai platinti reklaminę informaciją. Tačiau leidimo prekiauti turėtojas 
turėtų visuomenei suteikti informaciją, visuomenė turi aktyviai ieškoti šios informacijos..

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užrašas, kad informaciją platina leidimo 
prekiauti turėtojas;

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

Or. en

Pagrindimas

Trečioji šalis leidimo prekiauti turėtojo vardu gali imtis teikti informaciją.

Skaitytojams terminas „leidimo prekiauti turėtojas“ gali būti nepažįstamas. Užrašas, kuriame 
nurodytas leidimo prekiauti turėtojo pavadinimas yra prasmingesnis ir suprantamesnis.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų palyginimo; a) vaistų kokybės, saugumo ir 
veiksmingumo palyginimo, jei jį teikia 
leidimų prekiauti turėtojai, išskyrus: 
– atvejus, kai šie palyginimai jau nurodyti 
oficialiai patvirtintuose dokumentuose, 
pavyzdžiui, vaisto charakteristikų 
santraukose;
-– atvejus, kai šie palyginimai paremti 
palyginamaisiais moksliniais tyrimais, 
kuriuos paskelbė susijusios nacionalinės 
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institucijos arba Europos vaistų agentūra;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Trečiosioms įmonėms turėtų būti uždrausta vykdyti bet kokias klaidinimo kampanijas dėl 
vaistų, kuriems kompetentingos institucijos yra suteikusios leidimą prekiauti. Šį draudimą 
reikėtų išplėsti, jį taikant reklamai ir informacijai, teikiamai sveikatos priežiūros 
specialistams. Preliminarioje farmacijos sektoriaus tyrimo ataskaitoje1 nustatyta, kad 
pirminių įmonių vykdomos prieš generinius vaistus nukreiptos klaidinimo kampanijos, skirtos, 
pvz., visuomenei, yra viena iš jų stabdymo strategijų.

                                               
1 Preliminarią ataskaitą galima rasti šioje svetainėje:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Pakeitimas 20

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, 
remdamasi įgyta patirtimi, reguliariai jas 
atnaujina.

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

Or. en

Pagrindimas

Rengiant elgesio kodeksą ir gaires turi būti konsultuojamasi ir su kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis, pavyzdžiui, pacientais, sveikatos priežiūros specialistais ir šios pramonės šakos 
įmonėmis. Siekiant užtikrinti, kad leidimų prekiauti turėtojai laikytųsi elgesio kodeksu 
Komisijos nustatytų taisyklių, turėtų būti nurodyta, kad jo laikymasis nėra savanoriškas, o 
privalomas.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojai prieš platindami 
informaciją visuomenei užregistruotų 
interneto svetaines, kuriose teikiama 
informacija apie vaistus, valstybės narės, 
kurios šalies kodas–aukščiausio lygio 

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojai prieš platindami 
informaciją visuomenei užregistruotų savo 
kontroliuojamas interneto svetaines,
kurios yra skirtos vienos ar daugiau 
valstybių narių piliečiams, ir kuriose yra 
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domenas naudojamas konkrečioje 
svetainėje, nacionalinėse kompetentingose 
institucijose. Kai svetainėje nenaudojamas 
šalies kodas–aukščiausio lygio domenas, 
leidimų prekiauti turėtojas turi pasirinkti 
registravimo valstybę narę.

informacijos apie receptinius vaistus,
kuriems taikomos šios antraštinės dalies 
nuostatos. Kai svetainėje nenaudojamas 
šalies kodas–aukščiausio lygio domenas, 
leidimų prekiauti turėtojas turi pasirinkti 
registravimo valstybę narę.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užregistravus interneto svetainę, bet kokie 
šios svetainės turinio, susijusio su 
receptiniais vaistais, pakeitimai stebimi 
pagal 3 pastraipos nuostatas. Dėl tokių 
pakeitimų nereikalaujama svetainę 
registruoti iš naujo.

Or. en

Pagrindimas

Jei pakeičiamas svetainės turinys, šiuos pakeitimus turėtų stebėti valstybė narė, kurioje ši 
svetainė registruota. Siekiant išvengti bereikalingos biurokratijos neturėtų būti reikalaujama 
svetainę registruoti iš naujo.  
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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 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.
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Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje platinamos informacijos turinio 
stebėseną.

3. Valstybė narė, kurioje užregistruota 
interneto svetainė, atsakinga už toje 
svetainėje pateikiamos informacijos, 
susijusios su receptiniais vaistais, turinio 
stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinti svarbu, nes didelė interneto svetainės turinio dalis gali būti nesusijusi su 
receptiniais vaistais.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės leidžia leidimų prekiauti
turėtojams, užregistravusiems interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse
nurodyti užrašą, kad svetainė užregistruota 
ir stebima remiantis šia direktyva. Užraše 
nurodoma susijusios svetainės stebėseną 
atliekanti nacionalinė kompetentinga 
institucija. Be to, jame nurodoma, kad tai, 
jog atliekama svetainės stebėsena, 
nebūtinai reiškia, kad visa svetainėje 
pateikiama informacija turi būti iš anksto 
patvirtinta.

5. Valstybės narės reikalauja, kad leidimų 
prekiauti turėtojai, užregistravę interneto 
svetaines pagal 1–4 dalis, svetainėse
nurodytų užrašą, kad svetainė 
užregistruota ir stebima remiantis šia 
direktyva. Užraše nurodoma susijusios 
svetainės stebėseną atliekanti nacionalinė 
kompetentinga institucija. Be to, jame 
nurodoma, kad tai, jog atliekama svetainės 
stebėsena, nebūtinai reiškia, kad visa 
svetainėje pateikiama informacija turi būti 
iš anksto patvirtinta.
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Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turi būti informuojama apie jų lankomos interneto svetainės kokybę. Todėl būtų 
geriau, jei užrašas apie registravimo ir stebėsenos procedūras būtų privalomas, o ne 
paprasčiausiai leidžiamas. Tai būtina siekiant parodyti visuomenei, kad ji gali pasitikėti šia 
svetaine.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kiekvieno registruotų interneto 
svetainių tinklapio viršutinėje dalyje 
turėtų būti skelbiama įspėjamoji žinutė, 
įspėjanti visuomenę, kad svetainėje 
publikuojamą informaciją parengė 
nurodytas leidimo prekiauti turėtojas. 
Šioje žinutėje taip pat pateikiama nuoroda 
į vaistų 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. 
Nuoroda į duomenų bazę „EudraPharm“ užtikrins, kad naudotojai turėtų tiesioginę ir 
paprastą prieigą prie palyginamos informacijos apie receptinius vaistus, kuria parengė 
nekomercinis šaltinis, taip užtikrinant didesnį skaidrumą.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
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svarstant visus atvejus, kai leidimų 
prekiauti turėtojai kaltinami, kad jie 
nesilaikė šios antraštinės dalies nuostatų, 
leidimų prekiauti turėtojams būtų 
atstovaujama ir kad jie būtų išklausyti.
Leidimų prekiauti turėtojai turi teisę 
apskųsti teismui ar kitai kompetentingai 
institucijai bet kokį priimtą sprendimą.
Vykstant apeliacinio skundo procedūrai 
informacijos platinimas sustabdomas, kol 
atsakinga institucija priims priešingą 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad procesas būtų veiksmingesnis ir skaidresnis. Leidimų 
prekiauti turėtojams turėtų būti suteikiama gynybos teisė, jei jie mano, kad kaltinimai dėl šios 
antraštinės dalies nuostatų yra nepagrįsti. Siekiant visuomenę apsaugoti nuo informacijos, 
kuri gali neatitikti šios antraštinės dalies nuostatų, jos platinimą būtina sustabdyti iš kart po 
to, kai kompetentinga institucija priima sprendimą. Informacijos platinimą galima atnaujinti 
tik tada, kai tai nusprendžia už leidimo prekiauti turėtojo apeliacinio skundo nagrinėjimą 
atsakinga institucija.


