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Pakeitimas 4
António Fernando Correia De Campos

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 
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.

(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 
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, todėl reikia skubiai apibrėžti 
reklamos ir informacijos skirtumą.

Or. pt

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 5
António Fernando Correia De Campos

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 

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
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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).

kompetentingos institucijos. Tai 
informacija apie 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, 
kad būtų nedelsiant atitinkamai 
atnaujinama literatūra.

Or. pt

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 6
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
20 b 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 
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tikrinti valstybė narė pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 100h straipsnį.

Or. pt

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
20 b 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 60 dienų 
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

Or. pt

Pagrindimas

Jei Europos vaistų agentūra turės pagrįsti savo sprendimą, bus užtikrintas didesnis 
informacijos rengimo proceso skaidrumas ir veiksmingumas. Ilginant tylaus pritarimo 
platinamai informacijai laikotarpį siekiama suteikti Agentūrai geresnes sąlygas aiškiai 
išsakyti savo nuomonę.

Pakeitimas 8
António Fernando Correia De Campos

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

(1a) 57 straipsnio 1 dalies l punktas 
keičiamas 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 turėtų būti išdėstoma 
tinkamai ir suprantamai ir parengta 
atsižvelgiant į specialių žinių neturinčius 
vartotojus;

Or. pt

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.

Pakeitimas 9
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 57 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
2. Į duomenų bazę, numatytą 1 dalies 
l punkte, įtraukiamos produkto 
apibūdinimo santraukos, pakuotės 
informacinis lapelis, skirtas pacientui 
arba vartotojui ir etiketėje pateikiama 
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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. Prireikus 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. Ši duomenų bazė 
turėtų būti aktyviai reklamuojama 
Europos piliečiams.
Leidimų prekiauti turėtojų pateikta ir 
nacionalinių institucijų patvirtinta 
informacija turi būti minėtų institucijų 
perduota Agentūrai ir įtraukta į 
visuomenei prieinamą Agentūros 
duomenų bazę.

Or. pt

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.


