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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

Pateikus šią direktyvą 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 
sertifikuotą informaciją ES turi sudaryti informatyvų atsvarą internetu platinamai 
klaidinančiai reklamai.

Ypatingas dėmesys skiriamas į pakuotę dedamam informaciniam lapeliui. Jame pateikiamą 
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informaciją reikia pakeisti taip, kad ji būtų suprantama visiems piliečiams. Tai Tai reikia 
daryti neatidėliojant ir dėl to, kad dabartinė pakuotės 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 informacija išplatinama, nes tai būtų veiksmingiausia ir 
mažiausiai biurokratiška.

Nuomonės referentas ypač tobulintinomis laiko nuostatas dėl su sveikata susijusių leidinių 
apibrėžimo ir sankcijų; 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 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 teikti informaciją 
ribojamos dėl to, kad Bendrijoje reklamos 
ir informacijos sąvokos aiškinamos 
skirtingai. Todėl gali būti pažeista tam 
tikrų valstybių narių piliečių teisė gauti 
aukštos kokybės ir nereklaminę 
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informaciją apie vaistus savo gimtąja 
kalba. 

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti, kad piliečiai galėtų naudotis teise gauti informaciją, įskaitant informaciją apie 
receptinius vaistus – pagrindinis demokratinės visuomenės principas.

Pakeitimas 2

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 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.
Nustačius reikiamą teisinę sistemą, kuri 
būtų taikoma leidimų prekiauti 
turėtojams, būtų didinamas farmacijos 
pramonės teisinis tikrumas, susijęs su tam 
tikro pobūdžio visuomenei teikiama 
informacija apie jų vartojamus vaistus. 
Turėtų ir toliau būti draudžiama 
visuomenei skirta receptinių vaistų 
reklama.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik receptiniams 
vaistams, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 
visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama.

(9) Pagal proporcingumo principą tikslinga 
šią direktyvą taikyti tik receptiniams 
vaistams, nes pagal galiojančias Bendrijos 
taisykles, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, 
visuomenei skirta nereceptinių vaistų 
reklama leidžiama. Pagal šią direktyvą 
reikalaujama, kad valstybės narės, 
tinkamai kontroliuodamos, leistų leidimų 
prekiauti turėtojui arba jo vardu 
veikiančiai trečiajai šaliai naudojantis 
tam tikrais komunikacijos kanalais ir 
teikti visuomenei tam tikrą informaciją 
apie receptinius vaistus, kurių leidimai 
prekiauti suteikti. Turi būti leidžiama 
teikti informaciją, kuriai netaikomos 
VIIIa antraštinės dalies nuostatos, jei ši 
informacija nėra reklama.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama siūlomos direktyvos taikymo sritis. Svarbu, kad pagal naujus teisės aktus per 
nepasižiūrėjimą nebūtų uždrausta teikti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie 
sveikatos priežiūros specialistų atsakymus, pateiktus tyrimų dėl vartojimo ne pagal paskirtį 
metu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

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 

(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 



PA\797716LT.doc 7/16 PE430.857v01-00

LT

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.

pageidavimus, kad jie taptų labiau išprusę, 
galėtų pagrįstai rinktis ir vartoti tokius 
vaistus. Jei ES piliečiai gautų daugiau 
aukštos kokybės informacijos apie vaistus, 
jie galėtų vaistus vartoti saikingiau ir 
tinkamiau, todėl piliečiai ne tik būtų 
geriau informuoti, bet ir gerėtų 
visuomenės sveikata. Siekiant šio tikslo
bet kokia visuomenei skirta informacija 
apie receptinius vaistus turėtų atitikti tam 
tikrus kokybės kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Į konstatuojamąsias dalis taip pat reikia įtraukti pasiūlyme nurodytą tikslą sudaryti 
piliečiams galimybes tikamiau (saikingiau ir saugiau) vartoti vaistus ir griežčiau laikytis 
skirto gydymo kurso. Remiantis PSO duomenimis, daugiau negu 50 proc. ES piliečių vaistus 
vartoja netinkamai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Internetas yra labai svarbi pacientams 
skirtos informacijos teikimo priemonė ir jo 
svarba vis didėja. Galimybės gauti 
informaciją internetu beveik neribotos, 
internetas valstybių sienų nepaiso. Turėtų 
būti nustatytos specialios svetainių 
stebėsenos taisyklės, siekiant atsižvelgti į 
tarptautinį internete teikiamos informacijos 
pobūdį ir sudaryti valstybėms narėms 
sąlygas bendradarbiauti.

(13) Internetas yra labai svarbi pacientams 
skirtos informacijos teikimo priemonė ir jo 
svarba vis didėja. Galimybės gauti 
informaciją internetu beveik neribotos, 
internetas valstybių sienų nepaiso. Turėtų 
būti nustatytos specialios svetainių, kurios 
skirtos specialiai ES piliečiams,
stebėsenos taisyklės, siekiant atsižvelgti į 
tarptautinį internete teikiamos informacijos 
pobūdį ir sudaryti valstybėms narėms 
sąlygas bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas būtinas, nes šios direktyvos nuostatos taikomos tik toms svetainėms, kurios 
skirtos ES piliečiams. Šios direktyvos nuotatos netaikomos svetainėms, kurių lankytojai 
negyvena ES teritorijoje, taip pat netaikomos svetainėms, kurios skirtos visiems žmonėms, 



PE430.857v01-00 8/16 PA\797716LT.doc

LT

neatsižvelgiant į tai, ar informacija parengta ES teritorijoje, ir ar serveris yra ES teritorijoje.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- susirašinėjimo ir esant reikalui visų 
dokumentų kurių dalį gali sudaryti 
nereklaminio pobūdžio medžiaga, būtina 
atsakant į specifinius klausimus apie 
konkrečius vaistus,

Or. de

Pagrindimas

Būtina, kad „susirašinėjimas ir esant reikalui visų dokumentų kurių dalį gali sudaryti 
nereklaminio pobūdžio medžiaga, būtina atsakant į specifinius klausimus apie konkrečius 
vaistus“ nebūtų laikoma nei reklama pagal VIII antraštinę dalį, nei informaciją pagal VIII 
straipsnio a punktą. Nereikėtų pažeisti dabartinio teisinio  status quo. 

Pakeitimas 7

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 tiesioginius paklausimus, 
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 ir 
kainoraščiai ir pinigų grąžinimo tvarka, jei
tokiuose skelbimuose ir rekomendacinėje 
medžiagoje nėra reklaminių teiginių apie 
vaistų savybes;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama direktyvos taikymo sritis. 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. „Teiginiai apie vaistų savybes“ galėtų būti suprantami 
kaip bet kokie teiginiai apie vaistų savybes, t. y. ir teigiamas, ir neigiamas, taigi per 
nepasižiūrėjimą būtų uždrausta skelbti informaciją apie žalingą poveikį ir įspėjimus. 

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) - dalykiniai, informaciniai ir 
nereklaminiai skelbimai (įskaitant 
skelbimus arba pranešimus, parengtus 
žiniasklaidos priemonių organizacijoms, 
kurie rengiami kaip atsakymai į 
tiesioginius paklausimus, 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 
rekomendacinė medžiaga apie vaistą, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu, 
įspėjimu apie žalingą poveikį, kaip viena 
iš vaistų vartojimo bendrųjų atsargumo 
priemonių, prekių katalogai ir 
kainoraščiai ir pinigų grąžinimo tvarka, 
jei tokie skelbimai ir rekomendacinė 
medžiaga nėra skirti vieno atskiro vaisto 
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reklamai;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama taikymo sritis, nes, pavyzdžiui, 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 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
VIII a antraštinės dalies 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;

(a) kompetentingų institucijų patvirtinta 
vaisto charakteristikų santrauka, etiketė ir 
vaisto pakuotės lapelis bei kompetentingų 
institucijų parengtos vertinimo ataskaitos 
viešai paskelbta versija ir kiti 
kompetentingų institucijų paskelbti 
prieinami pranešimai ir dokumentai;

Or. en

Pagrindimas

Europos viešame vertinimo protokole (angl. EPAR) ir kituose dokumentuose, kuriuos skelbia 
kompetentingos institucijos, esama išsamios informacijos, kuri tam tikriems pacientams 
galėtų būti įdomi.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) informacija apie vaisto poveikį 
aplinkai, kainas, dalykiniai ir informaciniai 

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

skelbimai bei rekomendacinė medžiaga, 
susijusi, pvz., su pakuotės pakeitimu, 
pinigų grąžinimo tvarka arba įspėjimu 
apie žalingą poveikį;

Or. en

Pagrindimas

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 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
VIII a antraštinės dalies 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 nurodo informaciją skelbianti valstybė 
narė, išskyrus neteisėtą informaciją, 
aktyviai platinamą visuomenei arba jos 
nariams; Valstybės narės susitaria dėl to 
kas yra leidiniai, susiję su sveikatos 
klausimais vėliausiai iki .....*; 
_____

* Praėjus 2 metams nuo šios direktyvos 
įsigalėjimo.

Or. de

Pagrindimas

Bendras apibrėžimas suteikia daugiau teisinio apibrėžtumo ir suteikia aiškius pagrindus 
informacijos paruošimui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
VIII a antraštinės dalies 100 c straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atsakymai raštu į visuomenės narių 
prašymus suteikti informacijos. 

(c) atsakymai į visuomenės narių prašymus 
suteikti informacijos. Atsakymai žodžiu 
turi būti įrašomi.

Or. de

Pagrindimas

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. Žodiniai atsakymai turi būti įrašomi, kad būtų galima 
juos patikrinti.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užrašas, kad informacija skiriama 
paciento ir sveikatos priežiūros specialisto 
santykiams sustiprinti, o ne pakeisti, ir jei 
pacientas nori, kad jam būtų paaiškinta 
pateikta informacija, jis turėtų kreiptis į 
sveikatos priežiūros specialistą;

(b) užrašas, kad informacija skiriama 
paciento ir sveikatos priežiūros specialisto 
santykiams sustiprinti, o ne pakeisti, ir jei 
pacientas nori, kad jam būtų paaiškinta 
pateikta informacija arba suteikta 
papildomos su pradine informacija 
susijusios informacijos, jis turėtų kreiptis į 
sveikatos priežiūros specialistą;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama teksto formuluotė, t. y. jei pacientas nori, kad jam būtų suteikta papildomos 
informacijos, jis turėtų kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą. Tačiau kartais sveikatos 
priežiūros specialistas negalės pateikti atsakymų į specifinius klausimus, susijusius su 
gamintojo pateikta informacija. 
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Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vaisto pakuotės lapelio tekstas arba 
nuoroda, kur būtų galima rasti šį tekstą. 
Interneto svetainių, kurias kontroliuoja 
leidimų prekiauti turėtojai ir kurios 
skirtos specialiai vienos arba kelių 
valstybių narių piliečiams, atveju jose 
privaloma pateikti vaisto charakteristikų 
santrauką ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodytą informaciją tų valstybių 
narių, kuriose suteiktas leidimas prekiauti 
šiuo vaistu, oficialiomis kalbomis, jei 
informacija apie vaistus pateikiama tomis 
kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad skaitytojas galėtų gauti naujausią vaisto pakuotės lapelio teksto redakciją. 
Geriau interneto svetainėms keliamus reikalavimus įtraukti į šią straipsnio dalį o ne į 
informacijos stebėsenos reikalavimus, kurių laikosi valstybės narės. 

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vaistų palyginimo; (a) vaistų palyginimo, išskyrus tuos 
atvejus, kai tokie palyginimai jau nurodyti 
oficialiai patvirtintuose dokumentuose, 
pavyzdžiui, vaisto charakteristikų 
santraukose;

Or. en
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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.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
VIII a antraštinės dalies 100 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 
skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija būtų 
teikiama valstybių narių, kuriose suteiktas 
leidimas prekiauti šiuo vaistu,
oficialiosiomis kalbomis.

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimų 
prekiauti turėtojų interneto svetainėse, 
skirtose informacijai apie receptinius 
vaistus platinti, vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės 
lapelyje nurodyta informacija būtų 
teikiama valstybės narės, kurioje suteiktas 
leidimas prekiauti šiuo vaistu ir kuriai 
skirta svetainė, oficialia kalba.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad receptinio vaisto charakteristikų santraukoje ir atitinkamo vaisto 
pakuotės lapelyje nurodyta informacija teikiama tik tos valstybės narės, kurioje ši informacija 
skelbiama ir kuriai skirta svetainė, oficialia kalba. Pavyzdžiui, jei svetainė skirta Vokietijos 
rinkai, receptinio vaisto charakteristikų santraukoje ir atitinkamo vaisto pakuotės lapelyje 
nurodytą informaciją privaloma skelbti tik vokiečių kalba. Šiuo aspektu dabartinė formuluotė 
nėra aiški.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 2. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis
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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.

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 
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.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau siekiant skatinti saugų ir 
veiksmingą vaistų vartojimą galima 
platinti vaizdo turinį.

Or. en

Pagrindimas

 Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or 
radio. However, there can be a great value for patients if certain information is supported by 
other means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an 
inhaler. The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website 
content through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a 
viewing machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites 
should be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV. 
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Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuobaudų dydis turi būti nustatytas visos 
Bendrijos mastu.

Or. de

Pagrindimas

Negalima leisti valstyybėms narėms pačioms spręsti apie nuobaudų dydį. Nustatant 
nuobaudas visos Bendrijos mastu būs sukurta daugiau teisinio aiškumo ir užtikrinta, kad 
sankcijos turės aiškų atgrasomąjį poveikį nusižengimų atveju. 

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad, 
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 gali apskųsti 
teismui ar kitai kompetentingai 
institucijai bet kokį tokiais atvejais priimtą 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

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


