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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymų pakeisti Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 bendrieji tikslai 
– užtikrinti geresnę ES piliečių sveikatos apsaugą ir tinkamą žmonėms skirtų vaistų vidaus 
rinkos veikimą. Todėl pasiūlymais visų pirma siekiama sukurti aiškią informacijos apie 
receptinius vaistus teikimo sistemą, kad būtų skatinamas veiksmingas tokių vaistų vartojimas. 
Šiuo pasiūlymu užtikrinamas draudimas reklamuoti receptinius vaistus visuomenei.

Šių tikslų siekiama:

• užtikrinant aukštą informacijos, teikiamos visoje Bendrijoje nuosekliai laikantis 
aiškiai apibrėžtų standartų, kokybę;

• leidžiant teikti informaciją įvairių pacientų grupių poreikius ir gebėjimus 
atitinkančiomis priemonėmis;

• leidžiant prekybos leidimų turėtojams teikti suprantamą, objektyvią ir nereklaminio 
pobūdžio informaciją apie jų vaistų naudą ir su jais susijusią riziką;

• numatant stebėsenos ir įgyvendinimo priemones, kad informacijos teikėjai laikytųsi 
kokybės kriterijų, tačiau būtų išvengta nereikalingos administracinės naštos.

Išsamiau apie tikslus

Komisija suprato, kad pacientai vis labiau domisi savo sveikata ir norėtų labiau įsitraukti į su 
tuo susijusius reikalus. Atsižvelgiant į tai, tinkamiausias gydymas galimas tik jei pacientai bus 
gerai informuoti apie vaistus, kuriuos jie vartoja, kad būtų priimami pagrįsti sprendimai ir 
skatinamas veiksmingas vaistų vartojimas. Nuomonės referentas sutinka su Komisija, kad 
visoje Bendrijoje taikomas pacientų informavimo metodas gali daryti teigiamą poveikį 
visuomenės sveikatai. Jis taip pat norėtų pabrėžti, kad pacientų poreikius ir lūkesčius 
atitinkanti informacija apie receptinius vaistus gali skatinti prevenciją.

Tačiau aišku, kad šiuo metu ES teikiama per mažai informacijos apie receptinius vaistus ir ji 
nėra naujoviška. Kokią informaciją pilietis ras, priklauso nuo to, kaip jis moka naudotis 
internetu ir kokiomis kalbomis kalba. 

Be to, dėl to, kad nėra nustatyta vienodų sąlygų, kokio turinio informaciją galima teikti, 
valstybėse narėse taikomos labai skirtingos taisyklės ir praktika. Dėl to galimybės gauti 
informaciją apie vaistus nevienodos. 

Šiuo metu ypač svarbu, kad šioje srityje būtų taikomas vienas metodas, nes technologijų 
pažanga leidžia piliečiams internete rasti informacijos, o kartu nesąmoningai ir reklamos iš 
viso pasaulio todėl kyla pavojus, kad ji gali būti klaidinanti ir nepakankama. Dėl šios 
priežasties nuomonės referentas mano, kad būtina kuo skubiau tai pakeisti ir teikti su ES 
taisyklėmis suderinamą, patikimą ir nereklaminio pobūdžio informaciją. Teikdama 
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sertifikuotą informaciją ES turi sudaryti informatyvų atsvarą internetu platinamai 
klaidinančiai reklamai.

Ypatingas dėmesys skiriamas į pakuotę dedamam informaciniam lapeliui. Jame pateikiamą 
informaciją reikia pakeisti taip, kad ji būtų suprantama visiems piliečiams. Tai reikia daryti 
neatidėliojant ir dėl to, kad dabartinė lapelio forma netinkama, dėl jos pacientai gali pradėti 
nerimauti ir nutraukti terapiją. Taigi iš esmės Komisijos pasiūlymu siekiama pakeisti 
informacinį lapelį. 

Nuomonės referentas norėtų dar kartą aiškiai pabrėžti, kad ES turi likti draudimas receptinius 
vaistus reklamuoti visuomenei. Jis taip pat laikosi nuomonės, kad atsakingos valstybių 
valdžios institucijos ir sveikatos priežiūros specialistai plačiajai visuomenei tebėra svarbus 
informacijos apie vaistus šaltinis, tačiau taip pat supranta, kad leidimų turėtojai yra svarbus 
nereklaminio pobūdžio informacijos apie vaistus šaltinis. 

Nuomonės referentas taip pat supranta, kad būtinos stebėsenos sistemos, užtikrinančios, kad 
bus laikomasi vienodų kokybės standartų, siekiant aukštos kokybės nereklaminio pobūdžio 
informacijos. 

Todėl nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą leisti valstybėms narėms 
pačioms nuspręsti, kokia stebėsenos priemonė tinkamiausia, nustatant bendrąją taisyklę, kad 
atlikti stebėseną reikėtų po to, kai išplatinama informacija, nes tai būtų veiksmingiausia ir 
mažiausiai biurokratiška.  

Nuomonės referentas ypač tobulintinomis laiko nuostatas dėl Europos vaistų agentūros 
(EMEA) finansavimo; į šį klausimą atsižvelgta pakeitimuose.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 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 

1) 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 
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taisykles ir tvarką, dėl to pacientų ir 
visuomenės galimybės gauti informaciją 
apie vaistus yra nelygios. Be to, remiantis 
galiojančios teisinės sistemos taikymo 
patirtimi, nustatyta, kad Bendrijos 
reklamos taisyklės ir nacionalinės 
nuostatos dėl informacijos aiškinamos 
skirtingai.

taisykles ir tvarką, dėl to pacientų ir 
visuomenės galimybės gauti informaciją 
apie vaistus yra nelygios. Be to, remiantis 
galiojančios teisinės sistemos taikymo 
patirtimi, nustatyta, kad Bendrijos 
reklamos taisyklės ir nacionalinės 
nuostatos dėl informacijos aiškinamos 
skirtingai, iš to aiškiai matyti, kad reikia 
skubiai apibrėžti reklamos ir informacijos 
skirtumą.

Pagrindimas

Kai nėra visiškai aišku kuo skiriasi informacija ir reklama, galimybės gauti informaciją visoje 
ES tampa nevienodos, ir valstybių narių skirtingos – griežtesnės ar ne tokios griežtos –
interpretacijos apibrėžiant, kas turi būti laikoma reklama, o kas – ne, formuoja gyventojų 
nuomonę.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos. Tai 
informacija apie neintervencinius 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią. Dėl apie
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
II antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra). 

4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos. Tai 
informacija apie neintervencinius 
eksperimentiniais stebėjimais paremtus 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią. Dėl 
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
II antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra), kuri taip pat 
turėtų prižiūrėti, kaip laikomasi 
priemonių, kurių turi imtis gamintojas po 
to, kai gaunamas pranešimas apie 
nepageidaujamas reakcijas, ir užtikrinti, 
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kad būtų nedelsiant atitinkamai 
atnaujinama literatūra.

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į tai, kad po to, kai bus parengti pranešimai dėl pavojų, kurie numatyti 
reglamento 24−26 straipsniuose, būtina atidžiai sekti tolesnę proceso eigą, ypač mokslinio 
vertinimo rezultatus, gautus stebint vaistų vartojimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Paaiškėjus, kad dėl išankstinio tam 
tikrų rūšių informacijos tikrinimo, kuris 
atliekamas vadovaujantis šia direktyva, 
agentūrai atsiranda papildomų išlaidų ir 
kadangi jos nėra padengiamos iš licencijų 
turėtojų surenkamais mokesčiais, būtina 
persvarstyti Europos Sąjungos įnašų dydį 
į šios agentūros biudžetą. Atsižvelgiant į 
tai, valstybių narių lygmenyje turėtų būti 
imamasi veiksmų siekiant galimos įnašo į 
Europos Sąjungos biudžetą korekcijos.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/83/EB 
100g straipsnio 1 dalies, prieš platinant tos 
direktyvos 100b straipsnio d punkte 
nurodytą su vaistais susijusią informaciją ją 
tikrina Agentūra.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/83/EB 
100g straipsnio 1 dalies, prieš platinant tos 
direktyvos 100b straipsnio d punkte 
nurodytą su vaistais susijusią informaciją ją 
tikrina Agentūra, išskyrus tuos atvejus, kai 
informacija pateikiama interneto 
svetainėje, kurios platinamą turinį privalo 
tikrinti valstybė narė pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 100h straipsnį.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Direktyvos 2001/83/EB 100h straipsnio nuostatas.

Amendment 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Agentūra per 120 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų, ir tinkamai pagrįsdama 
savo sprendimą. Jei Agentūra per 
120 dienų nepareiškia prieštaravimo, 
laikoma, kad informacijai pritarta ir ją 
galima skelbti.

Pagrindimas

Dėl Europos vaistų agentūros teikiamo pagrindimo padaugės skaidrumo ir padidės 
informacijos rengimo veiksmingumas. Prailginant nerašyto pritarimo pateiktai informacijai 
terminą nuo 60 iki 120 dienų siekiama sudaryti Agentūrai geresnes sąlygas vienareikšmiškai 
pareikšti savo nuomonę.

Amendment 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Agentūra prieštarauja pateiktai 
informacijai ir leidimo prekiauti turėtojas 
mano, kad prieštaravimai nėra pagrįsti, 
Agentūra, gavusi prašymą, leidžia leidimo 
prekiauti turėtojui, pateikti papildomą 
prašymą raštu ir (arba) žodžiu per 
klausymą, surengiamą per 30 darbo dienų 
nuo to, kai agentūra gavo minėtą 
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prašymą. Agentūra pateikia atsakymą 
leidimo prekiauti turėtojui per 30 darbo 
dienų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad procesas būtų veiksmingesnis ir skaidresnis. 

Amendment 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 57 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos l punktas pakeičiamas taip:
l) vaistų duomenų bazės, prieinamos 
visuomenei, sukūrimas visomis 
oficialiomis ES kalbomis ir užtikrinimas, 
kad ji atnaujinama ir administruojama 
nepriklausomai nuo farmacijos 
bendrovių verslo interesų; duomenų bazė 
palengvina informacijos, kurios 
pateikimui informacijos lapeliuose 
leidimas jau išduotas, paiešką; joje yra 
dalis, skirta vaistams, kuriais leidžiama 
gydyti vaikus; visuomenei pateikiama 
informacija išdėstoma tinkamai ir 
suprantamai ir rengiama atsižvelgiant į 
specialių žinių neturinčius vartotojus;

Pagrindimas

Sustiprinti Agentūros vaidmenį visuomenės informavimo apie receptinius vaistus srityje yra 
labai svarbu norint užtikrinti informacijos kokybę ir tai, kad ši informacija visiems piliečiams 
būtų vienodai prieinama. Visuomenei prieinama informacijos duomenų bazė turi būti 
tvarkoma laikantis informacijos nešališkumo kriterijų.

Amendment 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
57 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 57 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Į duomenų bazę, numatytą 1 dalies 
l punkte, įtraukiamos produkto 
apibūdinimo santraukos, pakuotės 
informacinis lapelis, skirtas pacientui 
arba vartotojui ir etiketėje pateikiama 
informacija. Duomenų bazė kuriama 
etapais, prioritetą teikiant vaistams, 
kuriems leidimas išduotas pagal šį 
reglamentą ir tiems vaistams, kuriems 
leidimas atitinkamai išduotas pagal 
Direktyvos 2001/83/EB III antraštinės 
dalies 4 skyrių ir Direktyvą 2001/82/EB. 
[...] Duomenų bazė išplečiama įtraukiant 
bet kokį vaistą, pateiktą į rinką 
Bendrijoje. Ši duomenų bazė turėtų būti 
aktyviai reklamuojama Europos 
piliečiams.
Tam tikrais atvejais į duomenų bazę taip 
pat įtraukiamos nuorodos į šiuo metu 
atliekamų arba jau atliktų klinikinių 
išbandymų duomenis, esančius 
klinikinių išbandymų duomenų bazėje, 
numatytoje Direktyvos 2001/20/EB 
11 straipsnyje. Komisija, 
pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis, išleidžia rekomendacijas dėl to, 
kokie duomenys turėtų būti įtraukti ir 
kokie gali būti prieinami visuomenei.
Leidimų prekiauti turėtojų pateikta ir 
nacionalinių institucijų patvirtinta 
informacija turi būti minėtų institucijų 
perduota Agentūrai ir įtraukta į 
visuomenei prieinamą Agentūros 
duomenų bazę.

Pagrindimas

Duomenų bazė turėtų būti privilegijuotas objektyvios informacijos visuomenei šaltinis. Šiuo 
tikslu valstybės narės, Komisija ir Agentūra turės padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų 
veiksmingą jos naudojimą.
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