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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 
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 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
5 a konstatuojamoji dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Paaiškėjus, kad agentūrai kyla 
papildomų išlaidų, atsiradusių dėl 
vadovaujantis šia direktyva atliekamo 
išankstinio tam tikrų rūšių informacijos 
tikrinimo, kurios nėra padengiamos iš 
licencijų turėtojų surenkamais 
mokesčiais, būtina persvarstyti Europos 
Sąjungos įnašų dydį į šios agentūros 
biudžetą. 
Valstybių narių lygmenyje taip pat būtina 
veikti siekiant atitinkamos įnašo į 
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Europos Sąjungos biudžetą korekcijos. 

Or. de

Pakeitimas 2

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 30 darbo 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 pateikti 
išsamią informaciją dėl prieštaravimo 
pagrindo. Leidimų prekiauti turėtojai 
privalo atsižvelgti į prieštaravimus 
rengdami galutinę informaciją. Jei 
Agentūra per 30 darbo dienų nepareiškia 
prieštaravimo, laikoma, kad informacijai 
pritarta ir ją galima skelbti. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį proceso veiksmingumą ir skaidrumą. 60 dienų 
peržiūros laikotarpis yra per ilgas, ypač jei agentūra iš dalies prieštarauja ir dėl keičiamo 
klausimo būtina dar kartą  pateikti prašymą. 

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį proceso veiksmingumą ir skaidrumą.


