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Pakeitimas 14
Åsa Westlund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Vis aktualesnė aplinkos apsaugos 
problema ir aktualesnis susirūpinimą 
keliantis visuomenės sveikatos klausimas 
– vandens ir dirvožemio tarša farmacijos 
produktų liekanomis. Reikėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų mažinamas galimas 
nepageidaujamas poveikis Europos 
aplinkai, ypač paviršiniame, gruntiniame 
ir geriamajame vandenyje, ir visuomenės 
sveikatai. Todėl reikėtų taip pat imtis 
priemonių, skirtų stebėti aplinkosaugos 
požiūriu nepageidaujamą vaistų poveikį 
visuomenės sveikatai ir aplinkai. Dėl to 
neturi būti atšaukti leidimai vaistams, 
kurie yra būtini gyvybei pavojų keliančių 
ar rimtų ligų gydymui.

Or. en

Pakeitimas 15
Michail Tremopoulos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Farmacinės medžiagos dėl savo 
savybių yra biologiškai aktyvios žmogaus 
organizme ir jos dažnai kuriamos taip, 
kad per visą ciklą žmogaus kūne liktų 
nepakitusios. Toks stabilumas reiškia, kad 
jos taip pat išlieka ir ne žmogaus 
organizme ir dėl to gali kilti 
aplinkosaugos problemų, o tai savo ruožtu 
gali padaryti poveikį visuomenės 
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sveikatai.
Kompetentingos institucijos turėtų stebėti 
nepageidaujamą vaistų poveikį aplinkai, 
kad agentūra galėtų pakartotinai įvertinti 
naudos ir rizikos santykį.

Or. en

Pagrindimas

Apie farmacinių produktų liekanas aplinkoje yra gerai žinoma. Tai ne tik aplinkos apsaugos 
klausimas, bet ir visuomenės sveikatos priešpriešinimo aplinkai dilema. Farmakologinis 
budrumas turėtų apimti ir žalingą poveikį aplinkai. 

Pakeitimas 16
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagrindiniai agentūros uždaviniai 
farmakologinio budrumo srityje, nustatyti 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, turėtų 
išlikti ir turėtų būti toliau plečiami, visų 
pirma – Bendrijos farmakologinio 
budrumo duomenų bazės ir duomenų 
apdorojimo tinklo (toliau – Eudravigilance
duomenų bazė) valdymas ir valstybių narių 
pranešimų apie saugumą koordinavimas.

(4) Pagrindiniai agentūros uždaviniai 
farmakologinio budrumo srityje, nustatyti 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, turėtų 
išlikti ir turėtų būti toliau plečiami, visų 
pirma – Bendrijos farmakologinio 
budrumo duomenų bazės ir duomenų 
apdorojimo tinklo (toliau – Eudravigilance
duomenų bazė) valdymas, valstybių narių 
pranešimų apie saugumą koordinavimas ir 
informacijos dėl saugumo klausimų 
teikimas visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turi teisę turėti daugiau informacijos dėl su farmakologiniu budrumu susijusių 
nuogąstavimų ir dėl savo vaistų naudos ir rizikos santykio. Agentūrai tenka svarbus vaidmuo 
būti patikimu nepriklausomu informacijos šaltiniu.
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Pakeitimas 17
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagrindiniai agentūros uždaviniai 
farmakologinio budrumo srityje, nustatyti 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, turėtų 
išlikti ir turėtų būti toliau plečiami, visų 
pirma – Bendrijos farmakologinio 
budrumo duomenų bazės ir duomenų 
apdorojimo tinklo (toliau – Eudravigilance
duomenų bazė) valdymas ir valstybių narių 
pranešimų apie saugumą koordinavimas.

(4) Pagrindiniai agentūros uždaviniai 
farmakologinio budrumo srityje, nustatyti 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, turėtų 
išlikti ir turėtų būti toliau plečiami, visų 
pirma – Bendrijos farmakologinio 
budrumo duomenų bazės ir duomenų 
apdorojimo tinklo (toliau – Eudravigilance
duomenų bazė) valdymas, valstybių narių 
pranešimų apie saugumą koordinavimas ir 
informacijos dėl saugumo klausimų 
teikimas visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 18
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vieninetelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. Vietoje 
to, naudojantis Eudravigilance duomenų 
baze atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti tuo pačiu metu pranešama apie 

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Europos Sąjungoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vienintelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. Vietoje 
to, naudojantis Eudravigilance duomenų 
baze atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti tuo pačiu metu pranešama apie 
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leidimo prekiauti turėtojų pateiktus 
pranešimus. Duomenų bazė turėtų būti 
laisvai prieinama valstybėms narėms, 
Agentūrai ir Komisijai bei tam tikru mastu 
prieinama leidimų prekiauti turėtojams ir 
visuomenei. 

leidimo prekiauti turėtojų pateiktus 
pranešimus. 

Siekiant užtikrinti aukštą informavimo 
kokybę, valstybės narės turėtų remti 
nacionalinių ir regioninių farmakologinio 
budrumo centrų kompetencijos plėtimą. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų iš tokių centrų rinkti pranešimus ir 
tuomet juos perduoti Eudravigilance
duomenų bazei. 
Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu prieinama 
leidimų prekiauti turėtojams ir visuomenei. 

Or. en

Pagrindimas

Vietos ir nacionalinės farmakologinio budrumo ekspertų komandos yra arčiau gyventojų ir 
gali tinkamai rinkti ir aiškinti (atsižvelgiant į kalbos, kultūros, gyvenimo būdo aspektus) 
teisingą informaciją dėl nepageidaujamo vaistų poveikio. Siekiant užtikrinti aukštą 
Eudravigilance duomenų bazei perduodamos informacijos kokybę, pacientai, sveikatos 
priežiūros specialistai ir leidimų prekiauti turėtojai praneš apie nepageidaujamą vaistų 
poveikį nacionaliniams ir vietiniams 3 farmakologinio budrumo centrams. Kitu atveju 
informacija gali būti aiškinama neteisingai ir gali netekti savo kokybės.

Pakeitimas 19
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
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keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vieninetelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. 
Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu prieinama 
leidimų prekiauti turėtojams ir visuomenei.

keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vienintelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. 
Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu visomis 
oficialiosiomis Europos Sąjungos 
kalbomis prieinama leidimų prekiauti 
turėtojams ir visuomenei.

Or. ro

Pakeitimas 20
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vieninetelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. 

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vienintelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. 

Tačiau naudojantis Eudravigilance
duomenų baze, atitinkamoms valstybėms 
narėms turėtų būti tuo pačiu metu 
pranešama apie prekybos leidimo turėtojų 
pateiktus pranešimus.
Siekiant užtikrinti aukštą informavimo 
kokybę, valstybės narės turėtų remti 
nacionalinių ir regioninių farmakologinio 
budrumo centrų patirties plėtimą. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
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turėtų iš tokių centrų rinkti pranešimus ir 
tuomet juos perduoti Eudravigilance
duomenų bazei.

Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu prieinama 
leidimų prekiauti turėtojams ir visuomenei.

Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu prieinama 
leidimų prekiauti turėtojams ir visuomenei.

Or. ro

Pakeitimas 21
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vieninetelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. Vietoje 
to, naudojantis Eudravigilance duomenų 
baze atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti tuo pačiu metu pranešama apie 
leidimo prekiauti turėtojų pateiktus 
pranešimus. Duomenų bazė turėtų būti 
laisvai prieinama valstybėms narėms, 
Agentūrai ir Komisijai bei tam tikru mastu 
prieinama leidimų prekiauti turėtojams ir 
visuomenei.

(5) In Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Europos Sąjungoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vienintelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. Vietoje 
to, naudojantis Eudravigilance duomenų 
baze atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti tuo pačiu metu pranešama apie 
leidimo prekiauti turėtojų pateiktus 
pranešimus. Siekiant užtikrinti aukštą 
informavimo kokybę, valstybės narės 
turėtų remti nacionalinių ir regioninių 
farmakologinio budrumo centrų patirties 
plėtimą. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų iš tokių centrų rinkti 
pranešimus ir tuomet juos perduoti 
Eudravigilance duomenų bazei. 
Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu prieinama 
leidimų prekiauti turėtojams ir visuomenei.
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Or. en

Pakeitimas 22
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant didesnio skaidrumo 
farmakologinio budrumo klausimais turėtų 
būti sukurta Agentūros prižiūrima Europos 
vaistų saugumo interneto svetainė. 

(6) Siekiant didesnio skaidrumo 
farmakologinio budrumo klausimais turėtų 
būti sukurta Agentūros prižiūrima Europos 
vaistų saugumo interneto svetainė visomis 
oficialiosiomis Europos Sąjungos 
kalbomis.

Or. ro

Pakeitimas 23
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams Bendrijos lygiu atlikti yra 
tikslinga įsteigti naują Agentūros mokslinį 
komitetą – Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo konsultacinį komitetą. 
Tas komitetas turėtų būti sudarytas iš 
nepriklausomų mokslinių ekspertų, 
turinčių vaistų saugumo srities 
kompetenciją, įskaitant rizikos nustatymo, 
vertinimo, mažinimo ir informacijos 
teikimo apie tai, taip pat poregistracinių 
saugumo tyrimų projektų kūrimo ir 
farmakologinio budrumo audito atlikimo 
kompetenciją.

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams ES lygiu atlikti yra tikslinga 
įsteigti naują Agentūros mokslinį komitetą 
– Farmakologinio budrumo rizikos 
konsultacinį komitetą. 
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Or. en

Pagrindimas

Lyginant su koordinacine grupe, Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto 
(FBRVK) galios turėtų būti išplėstos. Koordinacinė grupė nėra farmakologinio budrumo 
specialistų įstaiga, jos užduotis – išlaikyti bendrą rizikos ir naudos pusiausvyrą. 

Pakeitimas 24
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams Bendrijos lygiu atlikti yra 
tikslinga įsteigti naują Agentūros mokslinį 
komitetą – Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo konsultacinį komitetą. 
Tas komitetas turėtų būti sudarytas iš 
nepriklausomų mokslinių ekspertų, 
turinčių vaistų saugumo srities
kompetenciją, įskaitant rizikos nustatymo, 
vertinimo, mažinimo ir informacijos 
teikimo apie tai, taip pat poregistracinių 
saugumo tyrimų projektų kūrimo ir 
farmakologinio budrumo audito atlikimo 
kompetenciją.

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams Bendrijos lygiu atlikti yra 
tikslinga įsteigti naują Agentūros mokslinį 
komitetą – Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo komitetą. Tas komitetas 
turėtų būti sudarytas iš kiekvienai valstybei 
narei atstovaujančių narių (po vieną iš 
kiekvienos) ir septynių Komisijos paskirtų 
narių, tarp jų turėtų būti vienas sveikatos 
apsaugos srities specialistų atstovas ir 
vienas pacientams atstovaujantis asmuo. 
Nariai turėtų būti kompetentingi vaistų 
saugumo srityje, įskaitant rizikos 
nustatymo, vertinimo, mažinimo ir 
informacijos teikimo apie tai, taip pat 
poregistracinių saugumo tyrimų projektų 
kūrimo ir farmakologinio budrumo audito 
atlikimo kompetenciją.

Or. it

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas turi būti pilnai atstovaujamas, toks, 
kuriame kiekviena valstybė narė ir sveikatos specialistai bei pacientai per savo atstovą turėtų 
turėti teisę dalyvauti diskusijose ir nepriklausomai reikšti savo nuomonę.
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Pakeitimas 25
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams Bendrijos lygiu atlikti yra 
tikslinga įsteigti naują Agentūros mokslinį 
komitetą – Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo konsultacinį komitetą. 
Tas komitetas turėtų būti sudarytas iš 
nepriklausomų mokslinių ekspertų, turinčių 
vaistų saugumo srities kompetenciją, 
įskaitant rizikos nustatymo, vertinimo, 
mažinimo ir informacijos teikimo apie tai, 
taip pat poregistracinių saugumo tyrimų 
projektų kūrimo ir farmakologinio 
budrumo audito atlikimo kompetenciją.

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams Bendrijos lygiu atlikti yra 
tikslinga įsteigti naują Agentūros mokslinį 
komitetą – Farmakologinio budrumo 
naudos ir rizikos santykio vertinimo 
konsultacinį komitetą. Tas komitetas turėtų 
būti sudarytas iš nepriklausomų mokslinių 
ekspertų, turinčių vaistų saugumo srities 
kompetenciją, įskaitant rizikos nustatymo, 
vertinimo, mažinimo ir informacijos 
teikimo apie tai, taip pat poregistracinių 
saugumo tyrimų projektų kūrimo ir 
farmakologinio budrumo audito atlikimo 
kompetenciją.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus, būtini pakeitimai visame tekste.)

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinis komitetas“ yra 
pernelyg ribojantis ir, pabrėžtinai išskiriant rizikos analizę, neatkreipiamas dėmesys į vaisto 
naudos ir rizikos santykio analizės būtinybę. Vis dėlto komiteto veiklos sritis susijusi su 
„visais žmonėms skirtų vaistų farmakologinio budrumo klausimais“ (Pasiūlymas dėl 
reglamento, 1 straipsnis, 12 psl.).

Pakeitimas 26
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
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farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas. Reikėtų nustatyti, kad 
farmakologinio budrumo veikla būtų 
tinkamai finansuojama renkant rinkliavas 
iš rinkodaros pažymėjimų turėtojų. Šių 
rinkliavų valdymą siekiant garantuoti 
Agentūros nepriklausomumą turėtų 
nuolat kontroliuoti Valdymo taryba.

farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turi teisę turėti daugiau informacijos dėl su farmakologiniu budrumu susijusių 
nuogąstavimų ir dėl savo vaistų naudos ir rizikos santykio. Agentūrai tenka svarbus vaidmuo 
būti patikimu nepriklausomu informacijos šaltiniu.

Pakeitimas 27
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas. Reikėtų nustatyti, kad 
farmakologinio budrumo veikla būtų 
tinkamai finansuojama renkant rinkliavas 
iš rinkodaros pažymėjimų turėtojų. Šių 
rinkliavų valdymą siekiant garantuoti 
Agentūros nepriklausomumą turėtų 
nuolat kontroliuoti Valdymo taryba.

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas.

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo veiklas reikėtų finansuoti viešosiomis lėšomis ne vien tik siekiant 
užtikrinti veiklos nepriklausomumą, bet ir todėl, kad būtent valstybėms narėms tenka su 
pašaliniais poveikiais – sergamumu ir mirtingumu –susijusios išlaidos. Europos Komisija 
teigia, kad „manoma, kad apie 5 % pacientų hospitalizuojama dėl nepageidaujamų reakcijų į 
vaistus, 5 % visų ligoninėse gulinčių pacientų patiria vaistų sukeltas nepageidaujamas 
reakcijas, o šios reakcijos sudaro penktadalį dažniausiai pasitaikančių mirties priežasčių 
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ligoninėse“. Farmakologinio budrumo veiklų finansavimas viešosiomis lėšomis turėtų būti 
vertinamas kaip investavimas. 

Pakeitimas 28
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas. Reikėtų nustatyti, kad 
farmakologinio budrumo veikla būtų 
tinkamai finansuojama renkant rinkliavas 
iš rinkodaros pažymėjimų turėtojų. Šių 
rinkliavų valdymą siekiant garantuoti 
Agentūros nepriklausomumą turėtų 
nuolat kontroliuoti Valdymo taryba.

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas. 

Or. en

Pakeitimas 29
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba 
numatytos vaisto saugaus ir veiksmingo 
naudojimo sąlygos ar apribojimai, vaistas 
rinkoje turėtų būti ypač intensyviai 
stebimas. Pacientai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų būti skatinami pranešti 
apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į tokius vaistus, o tokių vaistų 
atnaujintas sąrašas turėtų būti saugomas 
Agentūroje.

(15) Bet koks naujas vaistas, kuriam 
prekybos leidimas suteiktas mažiau nei 
prieš 3 metus arba jeigu vaisto leidimas 
prekiauti suteiktas su sąlyga, kad turi būti 
atliktas poregistracinis saugumo tyrimas 
arba numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti ypač 
intensyviai stebimas. Pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
kurie vaisto charakteristikų santraukoje ir 
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pacientams skirtame informaciniame 
lapelyje pažymėti juodu trikampiu ir tam 
tikru paaiškinamuoju sakiniu, o tokių 
vaistų atnaujintas sąrašas turėtų būti 
saugomas Agentūroje.

Or. en

Pakeitimas 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba 
numatytos vaisto saugaus ir veiksmingo 
naudojimo sąlygos ar apribojimai, vaistas 
rinkoje turėtų būti ypač intensyviai 
stebimas. Pacientai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų būti skatinami pranešti 
apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į tokius vaistus, o tokių vaistų 
atnaujintas sąrašas turėtų būti saugomas 
Agentūroje.

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba 
numatytos vaisto saugaus ir veiksmingo 
naudojimo sąlygos ar apribojimai, vaistas 
rinkoje turėtų būti ypač intensyviai 
stebimas. Pacientai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų būti skatinami pranešti 
apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į tokius vaistus, o tokių vaistų 
atnaujintas sąrašas turėtų būti saugomas 
Agentūroje. Visus pacientų pranešimus 
turi apsvarstyti sveikatos priežiūros 
specialistai.

Or. es

Pakeitimas 31
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
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būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
o tokių vaistų sąrašas turėtų būti Europos 
vaistų agentūros, įsteigtos 2004 m. kovo 31 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu 
Bendrijos leidimų žmonėms skirtiems ir 
veterinariniams vaistams išdavimo ir 
priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos 
vaistų agentūrą (toliau – Agentūra), viešai 
skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.

būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
nuolat stebimas. Visų vaistų atžvilgiu,
pacientai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų būti skatinami pranešti 
apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į tokius vaistus, o tokių vaistų 
sąrašas turėtų būti Europos vaistų 
agentūros, įsteigtos 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančiu Bendrijos 
leidimų žmonėms skirtiems ir 
veterinariniams vaistams išdavimo ir
priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos 
vaistų agentūrą (toliau – Agentūra), viešai 
skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.).

Or. en

Pagrindimas

Yra didelė gydymo režimo laikymosi problema, turinti rimtas pasekmes pacientų sveikatai ir 
dėl to atsiranda našta nacionalinėms sveikatos apsaugos sistemoms. Tokia griežta formuluotė 
gali dar labiau atbaidyti pacientus nuo gydymo režimo laikymosi ir netiesiogiai paveikti 
pranešimą apie galimas nepageidaujamas produktų, kurie neįtraukti į šią produktų 
kategoriją, reakcijas. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas galimas nepageidaujamas reakcijas.

Pakeitimas 32
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba 
numatytos vaisto saugaus ir veiksmingo 
naudojimo sąlygos ar apribojimai, vaistas 
rinkoje turėtų būti ypač intensyviai 
stebimas. Pacientai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų būti skatinami pranešti 
apie visas įtariamas nepageidaujamas 

(15) Bet koks naujas vaistas, kuriam 
prekybos leidimas suteiktas mažiau nei 
prieš 3 metus arba jeigu vaisto leidimas 
prekiauti suteiktas su sąlyga, kad turi būti 
atliktas poregistracinis saugumo tyrimas 
arba numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti ypač 
intensyviai stebimas. Pacientai ir sveikatos 
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reakcijas į tokius vaistus, o tokių vaistų 
atnaujintas sąrašas turėtų būti saugomas 
Agentūroje.

priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
kurie vaisto charakteristikų santraukoje, 
ant išorinės pakuotės ir pacientams 
skirtame informaciniame lapelyje 
pažymėti juodu trikampiu ▼ ir tam tikru 
paaiškinamuoju sakiniu, o tokių vaistų 
atnaujintas sąrašas turėtų būti saugomas 
Agentūroje.

Or. en

Pagrindimas

Specialūs įspėjimai apie tai, kad vaistams neseniai suteiktas leidimas ir kad vaistai 
intensyviai stebimi, padėtų sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams atkreipti dėmesį į 
vaistus, kuriais prekiauti leidimas suteiktas ne anksčiau nei prieš 3 metus, ir padidintų 
budrumą bei paskatintų teikti pranešimus apie bet kokią pastebėtą nepageidaujamą reakciją.

Pakeitimas 33
Michèle Rivasi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos (95/46/EB) dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo2. Siekiant nustatyti, 
įvertinti, suprasti nepageidaujamas 
reakcijas ir užkirsti joms kelią ir nustatyti 
rizikos mažinimo veiksmus ir jų imtis ir 
padidinti vaistų naudą visuomenės 
sveikatos apsaugos tikslu, turėtų būti 
galimybė nepažeidžiant ES duomenų 
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apsaugos teisės aktų apdoroti asmeninius 
duomenis naudojantis Eudravigilance
sistema. 
1OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas susijęs su labai jautria asmenine informacija, kuri turėtų būti visiškai apsaugota. 
Taip pat žr. 2009 m. balandžio mėn. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonę. 

Pakeitimas 34
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:
b) pareiškėjas parodo, kad vaistas yra 
svarbi terapinė, mokslinė ar techninė 
naujovė arba kad pagal šį reglamentą 
leidimas išduodamas pacientų interesais 
arba kad dėl to gali ES mastu padidėti 
vaisto prieinamumas pacientų arba 
gyvūnų sveikatos labui.

Or. en

Pagrindimas

Praktika parodė, kad dėl dabartinio teksto buvo atsisakoma patenkinti prekybos leidimų 
prašymus dėl siauro pacientų interesų suvokimo. Vaistų prieinamumo, kuris yra problema 
mažesnėse valstybėse narėse, požiūriu, tokia praktika yra netinkama. Todėl reikėtų paaiškinti, 
kad visi patobulinimai dėl vaistų prieinamumo turėtų turėti būti pakankamas pagrindas 
naudotis centralizuota procedūra.
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Pakeitimas 35
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 5 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 
sakiniu:

1) 5 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 
sakiniu:

„Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
jam padeda 56 straipsnio 1 dalies aa punkte 
nurodytas Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo konsultacinis komitetas.“

„Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
jam padeda 56 straipsnio 1 dalies aa punkte 
nurodytas Farmakologinio budrumo 
naudos ir rizikos santykio vertinimo
konsultacinis komitetas.“
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus, būtini pakeitimai visame tekste.)

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinis komitetas“ yra 
pernelyg ribojantis ir, pabrėžtinai išskiriant rizikos analizę, neatkreipiamas dėmesys į vaisto 
naudos ir rizikos santykio analizės būtinybę. Vis dėlto Komiteto veiklos sritis susijusi su 
„visais žmonėms skirtų vaistų farmakologinio budrumo klausimais“ (Pasiūlymas dėl 
reglamento, 1 straipsnis, 12 psl.).

Pakeitimas 36
Michèle Rivasi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
jam padeda 56 straipsnio 1 dalies aa punkte 
nurodytas Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas.“

„Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
jam padeda 56 straipsnio 1 dalies aa punkte 
nurodytas Farmakologinio budrumo 
komitetas.“
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Or. en

Pagrindimas

Horizontalus pakeitimas, kurį reikia atlikti visame pasiūlyme. Pasiūlymu įkuriamas Europos 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinis komitetas ir jam patikimi svarbūs 
farmakologinio budrumo uždaviniai, tačiau suteikiamas tik patariamasis vaidmuo ir jokių 
įgaliojimų. Reikėtų sustiprinti komiteto vaidmenį ir tai turėtų atsispindėti jo pavadinime.

Pakeitimas 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
10 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Suteikusi leidimą prekiauti Agentūra 
gali reikalauti leidimo prekiauti turėtojo 
atlikti poregistracinį saugumo tyrimą, jeigu 
yra abejonių dėl leidžiamo prekiauti vaisto 
saugumo. Reikalavimas pateikiamas raštu 
išsamiai pagrindžiant jį ir jame nurodomi 
tyrimo tikslai bei pateikimo ir atlikimo 
terminai.

1. Suteikusi leidimą prekiauti Agentūra 
gali reikalauti leidimo prekiauti turėtojo 
atlikti poregistracinį saugumo tyrimą, jeigu 
yra abejonių dėl leidžiamo prekiauti vaisto 
saugumo. Reikalavimas pateikiamas raštu 
išsamiai pagrindžiant jį mokslo 
argumentais ir jame nurodomi tyrimo 
tikslai bei pateikimo ir atlikimo terminai.

Or. fr

Pagrindimas

Prašymas atlikti papildomą poregistracinį saugumo tyrimą turėtų būti pagrįstas mokslinėmis 
priežastimis. Komisijos pasiūlymas šiuo klausimus nėra pakankamai aiškus.

Pakeitimas 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
10 a straispnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi pateiktais leidimo prekiauti 
turėtojo paaiškinimais Komisija panaikina 
arba patvirtina reikalavimą. Jeigu Komisija 
reikalavimą patvirtina, leidimas prekiauti 
pakeičiamas įtraukiant reikalavimą kaip 
leidimo prekiauti sąlygą, o rizikos valdymo 
sistema atitinkamai atnaujinama.“

 3. Remdamasi pateiktais leidimo prekiauti 
turėtojo paaiškinimais Komisija panaikina 
arba patvirtina reikalavimą. Jeigu Komisija 
reikalavimą patvirtina, leidimas prekiauti 
pakeičiamas įtraukiant reikalavimą kaip 
leidimo prekiauti sąlygą, o rizikos valdymo 
sistema atitinkamai atnaujinama. Bet 
kuriuo atveju, ir jeigu patvirtina, ir jeigu 
panaikina reikalavimą, Komisija turi 
išsamiai paaiškinti savo sprendimo 
priežastis ir jos turi būti tinkamai 
užregistruotos.“

Or. es

Pakeitimas 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“3. Vieną kartą pratęsus leidimo prekiauti 
galiojimą, jis galioja neribotą laiką, nebent 
nacionalinė kompetentinga institucija 
priima pagrįstą sprendimą farmakologinio 
budrumo ar nepakankamo vaisto poveikio
motyvais dėl papildomo pratęsimo 
penkerių metų laikotarpiui pagal 2 
straipsnio dalį.“

“3. Vieną kartą pratęsus leidimo prekiauti 
galiojimą, jis galioja neribotą laiką, nebent 
kompetentinga institucija priima pagrįstą 
sprendimą farmakologinio budrumo 
motyvais dėl papildomo pratęsimo 
penkerių metų laikotarpiui pagal 2 
straipsnio dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme kuriamas suderintas ir supaprastintas metodas turėtų būti išsaugotas. 
Naujame pasiūlyme nereikėtų grįžti prie ankstesnių teisės aktų dėl vaistų peržiūrėjimo metu 
padarytų patobulinimų, kuriais buvo siekiama sumažinti papildomo pratęsimo procedūrų 
skaičių. Turėtų būti išlaikytas originalus tekstas dėl sprendimą priimančios institucijos.
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Pakeitimas 40
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“8. Išimtiniais atvejais ir 
pasikonsultavus su pareiškėju, leidimą 
prekiauti galima suteikti, reikalaujant, kad 
pareiškėjas laikytųsi tam tikrų sąlygų, 
susijusių būtent su vaisto saugumu, 
pranešimu kompetentingoms institucijoms 
apie bet kokį nelaimingą atsitikimą jį 
vartojant ir veiksmais, kurių imamasi. Šis 
leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jeigu 
pareiškėjas gali įrodyti, kad jis negali 
pateikti išsamių vaisto veiksmingumo ir 
saugumo įprastomis vartojimo sąlygomis 
duomenų dėl objektyvių patikrinamų 
priežasčių remiantis vienu iš Direktyvos 
2001/83/EB I priede nurodytų motyvų. 
Leidimo prekiauti galiojimo pratęsimas 
priklauso nuo kasmet atliekamo 
pakartotinio šių sąlygų įvertinimo.“

“8. Išimtiniais atvejais ir 
pasikonsultavus su pareiškėju, leidimą 
prekiauti galima suteikti, reikalaujant, kad 
pareiškėjas nustatytų specialias 
procedūras, susijusias būtent su vaisto 
saugumu, pranešimu kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį nelaimingą 
atsitikimą jį vartojant ir veiksmais, kurių 
imamasi. Šis leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jeigu pareiškėjas gali įrodyti, kad 
jis negali pateikti išsamių vaisto 
veiksmingumo ir saugumo įprastomis 
vartojimo sąlygomis duomenų dėl 
objektyvių patikrinamų priežasčių 
remiantis vienu iš Direktyvos 2001/83/EB I 
priede nurodytų motyvų. Leidimo prekiauti 
galiojimo pratęsimas priklauso nuo kasmet 
atliekamo pakartotinio šių sąlygų 
įvertinimo.“

Or. en

Pagrindimas

Dabartinio teisės akto formuluotė užtikrina griežtesnius kriterijus ir geresnę vartotojų 
apsaugą nuo per ankstyvo prekybos leidimo suteikimo keliamos rizikos.

Pakeitimas 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimas pateikiamas raštu išsamiai 
pagrindžiant jį ir jame nurodomi rizikos 
valdymo sistemos išsamaus aprašo 
pateikimo terminai.

Reikalavimas pateikiamas raštu išsamiai 
pagrindžiant jį mokslo argumentais ir jame 
nurodomi rizikos valdymo sistemos 
išsamaus aprašo pateikimo terminai.

Or. fr

Pagrindimas

Prašymas pateikti rizikos valdymo sistemos išsamų aprašą turėtų būti pagrįstas mokslinėmis 
priežastimis. Komisijos pasiūlymas šiuo klausimus nėra pakankamai aiškus.

Pakeitimas 42
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra sudaro ir viešai paskelbia 
žmonėms skirtų vaistų, kurie ypač stebimi,
sąrašą. 

Agentūra sudaro ir viešai paskelbia 
žmonėms skirtų vaistų sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Apibūdinant medžiagų ir produktų, kuriems taikomos specialios sąlygos ar reikalavimai, 
sąrašą nereikėtų tų medžiagų ir vaistų vadinti „ypač stebimais“, nes skirtingiems vaistams 
neturėtų būti taikomas skirtingas stebėjimo lygis, o tokia stipri kalba gali atbaidyti pacientus 
nuo gydymo režimo laikymosi.
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Pakeitimas 43
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
24 straipsnio 2 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra dirba kartu su organizacijomis, 
atstovaujančiomis sveikatos priežiūros 
specialistams, pacientams ir vartotojams, 
siekdama apibrėžti sąvoką „atitinkama 
prieiga“.

Or. en

Pagrindimas

Sveikintina, kad visuomenei ir sveikatos priežiūros specialistams suteikiamas tinkama prieiga 
prie Eudravigilance duomenų bazės. Tačiau norint užtikrinti, kad šis procesas būtų nukreiptas 
į pacientus ir būtų tenkinamas tikrasis jų turimas informacijos poreikis, apibrėžiant sąvoką 
„atitinkama prieiga“, būtina tartis su pacientų organizacijomis ir vartotojų organizacijomis.

Pakeitimas 44
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Eudravigilance duomenų bazė turi būti 
laisvai prieinama valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai bei Komisijai. Ji taip pat turi 
būti prieinama leidimų prekiauti turėtojams 
tiek, kiek tai būtina jiems laikantis su 
farmakologiniu budrumu susijusių 
įpareigojimų.

2. Eudravigilance duomenų bazė turi būti 
laisvai prieinama valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai bei Komisijai. Ji taip pat turi 
būti prieinama leidimų prekiauti turėtojams 
tiek, kiek tai būtina jiems laikantis su
farmakologiniu budrumu susijusių 
įpareigojimų. Agentūra dirba kartu su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis, 
įskaitant mokslinių tyrimų institutus, 
sveikatos priežiūros specialistų, pacientų 
ir vartotojų organizacijas, siekdama 
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apibrėžti sąvoką „atitinkama prieiga“ prie 
Eudravigilance duomenų bazės.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų vykdyti konsultacijas su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų įvertinta ir apibrėžta atitinkama prieiga prie Eudravigilance duomenų bazės.

Pakeitimas 45
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
24 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 
suteikiama atitinkama prieiga prie 
Eudravigilance duomenų bazės, užtikrinant 
asmens duomenų apsaugą.

Agentūra užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 
suteikiama visiška prieiga prie 
Eudravigilance duomenų bazės, užtikrinant 
asmens duomenų apsaugą.

Agreguoti Eudravigilance duomenų bazės 
duomenys turi būti viešai prieinami kartu 
su paaiškinimais, kaip juos interpretuoti.

Or. fr

Pakeitimas 46
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
24 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 
suteikiama atitinkama prieiga prie 

Agentūra užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 
suteikiama prieiga prie Eudravigilance
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Eudravigilance duomenų bazės, užtikrinant 
asmens duomenų apsaugą.

duomenų bazės, užtikrinant asmens 
duomenų apsaugą. Agentūra dirba kartu 
su organizacijomis, atstovaujančiomis 
sveikatos priežiūros specialistams, 
pacientams ir vartotojams, siekdama 
apibrėžti sąvoką „atitinkama prieiga“.

Agreguoti Eudravigilance duomenų bazės 
duomenys turi būti viešai prieinami kartu 
su paaiškinimais, kaip juos interpretuoti. 

Eudravigilance duomenų bazės duomenys 
turi būti viešai prieinami kartu su 
paaiškinimais, kaip juos interpretuoti. 

Or. en

Pakeitimas 47
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis parengia internetines 
struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas.

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis parengia internetines 
ir kitokias struktūrizuotas sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant leidimą pacientams teikti pranešimus apie nepageidaujamą šalutinį poveikį 
tiesiogiai sveikatos priežiūros institucijoms ne vien tik internetu, bet ir kitomis priemonėmis, 
yra svarbu neatskirti tam tikrų gyventojų kategorijų.

Pakeitimas 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
25 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis parengia internetines
struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas.

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir visais 
suinteresuotaisiais subjektais parengia 
struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas ir procedūras, įskaitant 
internetines formas.

Siekiant užtikrinti išrašomų, platinamų ar 
pardavinėjamų biologinių vaistų Europos 
Sąjungos teritorijoje atsekamumą, 
standartinėse formose ir procedūrose 
nurodoma prekybos leidimo turėtojo 
pavadinimas, tarptautinis nepatentuotas 
pavadinimas, vaisto pavadinimas, kaip 
nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje, ir partijos 
numeris.

Or. en

Pagrindimas

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed Pakeitimas requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected  
adverse events which shall include means to accurately identify  biological medicinal 
products and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Pakeitimas 49
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis parengia internetines

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir visais 



AM\803329LT.doc 27/53 PE438.413v01-00

LT

struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas.

suinteresuotaisiais subjektais parengia 
sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų 
pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas ir Europos Sąjungos teritorijoje 
išrašomų, platinamų ar pardavinėjamų 
biologinių vaistų atsekamumo nustatymo 
formas ir procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Su įtariamu nepageidaujamu šalutiniu poveikiu susijusių produktų tinkamas nustatymas yra 
kertinis tvirtos farmakologinio budrumo sistemos akmuo. Pagal siūlomą pakeitimą Agentūra 
turėtų sukurti vartotojui patogias standartines formas ir procedūras, skirtas naudoti sveikatos 
priežiūros profesionalams ir pacientams pranešant apie nepageidaujamus šalutinius 
poveikius.      

Pakeitimas 50
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kiekvieno šio reglamento 56 straipsnio 
1 dalies a ir aa punktuose nurodytų 
komitetų ir koordinavimo grupės posėdžių, 
kuriuose buvo svarstomi farmakologinio 
budrumo klausimai, santrauką;

(2) šio reglamento 56 straipsnio 1 dalies a 
ir aa punktuose nurodytų komitetų ir 
koordinavimo grupės posėdžių, kuriuose 
buvo svarstomi farmakologinio budrumo 
klausimai, posėdžių darbotvarkės ir 
posėdžių protokolai, kartu pateikiant 
priimtus sprendimus, duomenis apie 
balsavimą ir paaiškinimus apie balsus, 
įskaitant mažumos nuomones;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2004/27/EB 126b straipsnį „valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga 
institucija suteikia visuomenei galimybę susipažinti su jos ir jos komitetų darbo reglamentais, 
jų posėdžių darbotvarkėmis ir jų posėdžių protokolais, kartu pateikiant priimtus sprendimus, 
duomenis apie balsavimą ir paaiškinimus apie balsus, įskaitant mažumos nuomones.“ Taip 
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jau daro JAV maisto ir vaistų administracija, tačiau tai dar neįgyvendinta Europoje.

Pakeitimas 51
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kiekvieno šio reglamento 56 straipsnio 
1 dalies a ir aa punktuose nurodytų 
komitetų ir koordinavimo grupės posėdžių, 
kuriuose buvo svarstomi farmakologinio 
budrumo klausimai, santrauką;

(2) šio reglamento 56 straipsnio 1 dalies a 
ir aa punktuose nurodytų komitetų ir 
koordinavimo grupės posėdžių, kuriuose 
buvo svarstomi farmakologinio budrumo 
klausimai, posėdžių darbotvarkės ir 
posėdžių protokolai, kartu pateikiant 
priimtus sprendimus, duomenis apie 
balsavimą ir paaiškinimus apie balsus, 
įskaitant mažumos nuomones;

Or. en

Pagrindimas

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Pakeitimas 52
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vaistų, kurių leidimai prekiauti suteikti (3) vaistų, kurių leidimai prekiauti suteikti 
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pagal šį reglamentą, rizikos valdymo 
sistemas;

pagal šį reglamentą, rizikos valdymo 
sistemas, paaiškinant kaip jas naudoti;

Or. en

Pagrindimas

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.  

Pakeitimas 53
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 4 punktas, 4 a punktas (naujas), 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šio reglamento 23 straipsnyje nurodytų 
vaistų, kurie turi būti ypač stebimi,
sąrašas;

(4) šio reglamento 23 straipsnyje nurodytų 
vaistų, kuriems leidimas suteikiamas 
pagal tam tikras sąlygas ar reikalavimus,
sąrašas; 

(4a) visų esančių ir naujų vaistų 
naujausia informacinio lapelio ir 
produktų savybių apibūdinimo 
elektroninė versija; 
(4b) trumpa visų padarytų produkto 
informacijos pakeitimų dokumentinė 
istorija;
Visa informacija apie vaistų saugumo 
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interneto svetaines, įskaitant ir visą 
pirmiau nurodytą, pateikiama visuomenei 
suprantamu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Pakeitimas 54
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) informacija apie tai, kaip pranešti apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus ir pacientų bei sveikatos priežiūros 
specialistų pranešimų apie jas internetinės
standartinės formos;

(6) informacija apie tai, kaip pranešti apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus ir pacientų bei sveikatos priežiūros 
specialistų pranešimų apie jas standartinės 
formos;

Or. en

Pagrindimas

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of  safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.
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Pakeitimas 55
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) poregistracinių saugumo tyrimų, atliktų 
keliose valstybėse narėse ir nurodytų 
Direktyvos 2001/83/EB 107o ir 107q 
straipsniuose, protokolai ir viešai 
paskelbtos rezultatų santraukos;

(8) poregistracinių saugumo tyrimų, atliktų 
keliose valstybėse narėse ir nurodytų 
Direktyvos 2001/83/EB 107o ir 107q 
straipsniuose, protokolų trumpa apžvalga
ir viešai paskelbtos rezultatų santraukos;

Or. en

Pagrindimas

Poregistracinių saugumo tyrimų pilni protokolai paprastai yra dideli dokumentai, kuriuose 
pateikiama visa informacija gali būti neįdomi visuomenei, kuri nedalyvauja klinikiniuose 
tyrimuose. Protokolų trumpa apžvalga yra tinkamesnis dokumentas, nes jame ketinama 
skelbti tik aktualią informaciją apie tyrimus ir gautus rezultatus. Jei viešai bus skelbiamos 
rezultatų santraukos, tai ir protokolų atžvilgiu geriau būtų skelbti jų trumpą apžvalgą.

Pakeitimas 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Prieš atidarydama interneto svetainę, 
Agentūra konsultuojasi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais (įskaitant 
pacientų grupes, sveikatos priežiūros 
specialistus ir pramonės atstovus) ir 
gauna jų nuomonę.

Or. en
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Pagrindimas

Prieš atidarant šią interneto svetainę, reikia pasikonsultuoti su suinteresuotaisiais subjektais, 
kurios yra susijusios su Agentūros interneto svetainėje teikiama informacija.

Pakeitimas 57
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra stebi atrinktą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistus, kuriuose yra tam tikrų 
veikliųjų medžiagų. Ji skelbia stebimų 
veikliųjų medžiagų sąrašą ir stebimus 
straipsnius.

1. Agentūra stebi atrinktą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistus, kuriuose yra tam tikrų 
veikliųjų medžiagų. Ji skelbia stebimų 
veikliųjų medžiagų sąrašą ir stebimus 
straipsnius. Agentūra stebi visą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistas, kuriuose yra žinomų 
veikliųjų medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 
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Pakeitimas 58
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra stebi atrinktą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistus, kuriuose yra tam tikrų 
veikliųjų medžiagų. Ji skelbia stebimų 
veikliųjų medžiagų sąrašą ir stebimus 
straipsnius.

1. Agentūra stebi atrinktą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistus, kuriuose yra tam tikrų 
veikliųjų medžiagų. Ji skelbia stebimų 
veikliųjų medžiagų sąrašą ir stebimus 
straipsnius. Agentūra stebi visą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistas, kuriuose yra žinomų 
veikliųjų medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme reikalaujama, kad leidimo prekiauti turėtojas EudraVigilance sistemoje stebėtų, ką 
stebi EVA ir stebėtų kitą neatrinktą medicininę literatūrą ir neatrinktus vaistus. Gerai žinomų 
veikliųjų medžiagų atžvilgiu, šį uždavinį galėtų atlikti Europos vaistų agentūra, nes stebimos 
duomenų bazės yra tos pačios, kurias stebi ir visi leidimų prekiauti turėtojai, kurie naudoja
tokias pat gerai žinomas sudedamąsias medžiagas. Todėl reikalavimas, kad šį uždavinį visų 
gerai žinomų medžiagų atžvilgiu atliktų Europos vaistų agentūra, yra protingas ir 
veiksmingas (tik vieną kartą).

Pakeitimas 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgdama į nepageidaujamas 
reakcijas į tam tikrus vaistus, Agentūra 
arba kompetentingos institucijos turi 
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apsvarstyti, ar nebūtina patikrinti 
diagnozę prieš pradedant gydymą šiais 
vaistais.

Or. es

Pakeitimas 60
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
27 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra stebi atrinktą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistus, kuriuose yra tam tikrų 
veikliųjų medžiagų. Ji skelbia stebimų 
veikliųjų medžiagų sąrašą ir stebimus 
straipsnius.

1. Agentūra stebi medicininę literatūrą dėl 
pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į žmonėms skirtus vaistus, 
kuriuose yra tam tikrų veikliųjų medžiagų. 
Ji skelbia stebimų veikliųjų medžiagų 
sąrašą ir stebimus straipsnius.

2. Agentūra įveda į Eudravigilance
duomenų bazę atitinkamą informaciją iš 
parinktos literatūros.

2. Agentūra įveda į Eudravigilance
duomenų bazę atitinkamą informaciją iš 
literatūros.

Or. en

Pagrindimas

Agentūra turėtų tikrinti visą medicininę literatūrą dėl gerai žinomų medžiagų, nes kitu atveju 
nebus įgyvendintas ketinimas sumažinti leidimo prekiauti turėtojų darbo krūvį, nes jie turėtų 
stebėti, kokią literatūrą stebi Agentūra ir stebėti visą kitą literatūrą.

Pakeitimas 61
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas vertina 
periodines atnaujinamas saugumo
ataskaitas.

3. Farmakologinio budrumo komitetas 
moksliniu požiūriu vertina vaisto naudos 
ir rizikos santykį, remiantis visa turima 
informacija, įskaitant periodines 
atnaujinamas ataskaitas ir Eudravigilance
duomenų bazėje įvestą informaciją.

Jis parengia vertinimo ataskaitą per 90 
dienų nuo periodinės atnaujinamos 
saugumo ataskaitos gavimo ir siunčia 
leidimo prekiauti turėtojui.

Jis parengia mokslinę ataskaitą dėl vaisto 
naudos ir rizikos santykio per 90 dienų 
nuo periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos gavimo ir siunčia leidimo 
prekiauti turėtojui ir koordinavimo grupei. 

Per 30 dienų nuo vertinimo ataskaitos 
gavimo leidimo prekiauti turėtojas pateikia 
Agentūrai pastabas.

Per 30 dienų nuo vertinimo ataskaitos 
gavimo leidimo prekiauti turėtojas ir 
koordinavimo grupė pateikia 
Farmakologinio budrumo komitetui
pastabas.

Pirmame posėdyje po leidimo prekiauti 
turėtojo pastabų pateikimo termino 
pabaigos Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
patvirtina vertinimo ataskaitą su 
pakeitimais ar be jų, atsižvelgdamas į visas 
leidimo prekiauti turėtojo pateiktas 
pastabas. 

Pirmame posėdyje po leidimo prekiauti 
turėtojo ir koordinavimo grupės pastabų 
pateikimo termino pabaigos 
Farmakologinio budrumo komitetas 
patvirtina vertinimo ataskaitą su 
pakeitimais ar be jų, atsižvelgdamas į visas 
pateiktas pastabas. 

Po įsigaliojimo per [įrašyti datą – 18 
mėnesių nuo 3 straipsnyje nurodytos 
datos], įvertinimo ataskaitos nedelsiant 
skelbiamos Europos vaistų saugumo 
interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo siūloma mokslinė vertinimo ataskaita grindžiama įmonių pateiktais duomenimis 
(periodinėmis atnaujinamomis saugumo ataskaitomis ir iš klinikinių bandymų ir tyrimų, 
atliekamų po leidimo prekiauti suteikimo, gautais duomenimis) ir farmakologinio budrumo 
sistemų įvairiose valstybėse narėse teikiamais duomenimis (įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimus).
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Pakeitimas 62
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per 30 dienų nuo Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo konsultacinio 
komiteto ataskaitos gavimo Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas apsvarsto ataskaitą 
ir priima nuomonę dėl atitinkamo leidimo 
prekiauti palikimo galioti, sąlygų keitimo, 
leidimo suspendavimo ar atšaukimo.

4. Per 30 dienų nuo ataskaitos patvirtinimo
Farmakologinio budrumo komitetas priima 
nuomonę dėl atitinkamo leidimo prekiauti 
palikimo galioti, sąlygų keitimo, leidimo 
suspendavimo ar atšaukimo.

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo komitetui turėtų būti suteikta daugiau galių, palyginti su Žmonėms 
skirtų vaistų komitetu ir koordinavimo grupe. Nei Žmonėms skirtų vaistų komitetas nei 
koordinavimo grupė nėra specialios farmakologinio budrumo srities institucijos; jų darbas –
nustatyti bendros rizikos ir gaunamos naudos pusiausvyrą. Siekiant, kad pernelyg 
nesidubliuotų vaidmenys, Farmakologinio budrumo komitetas turėtų būti vienintelė 
institucija, atsakinga už farmakologinį budrumą ir jam turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai 
siūlyti sprendimą Europos Komisijai.

Pakeitimas 63
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytos 
nuomonės ir sprendimai skelbiami viešai 
26 straipsnyje nurodytoje Europos vaistų 
saugumo interneto svetainėje.

6. Šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytos 
vertinimo ataskaitos, nuomonės ir 
sprendimai skelbiami viešai 26 straipsnyje 
nurodytoje Europos vaistų saugumo 
interneto svetainėje.
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Or. en

Pagrindimas

Norint atkurti pacientų ir piliečių pasitikėjimą sveikatos priežiūros institucijų atskaitomybe, 
labai svarbus yra skaidrumas.

Pakeitimas 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytos 
nuomonės ir sprendimai skelbiami viešai 
26 straipsnyje nurodytoje Europos vaistų 
saugumo interneto svetainėje.

6. Šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytos 
galutinės nuomonės ir galutiniai
sprendimai skelbiami viešai 26 straipsnyje 
nurodytoje Europos vaistų saugumo 
interneto svetainėje.

Or. fr

Pagrindimas

Interneto svetainėje skelbiama informacija turi būti išsami, tačiau ne kompleksiška.

Pakeitimas 65
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos prašymu Agentūra 
bendradarbiauja su valstybėmis narėmis 
derinant ir standartizuojant farmakologinio 
budrumo technines priemones tarptautiniu 
mastu. 

Komisijos prašymu Agentūra 
bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir 
visomis suinteresuotosiomis šalimis
derinant ir standartizuojant farmakologinio 
budrumo technines priemones tarptautiniu 
mastu. Toks darbas grindžiamas pacientų 
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poreikiais ir atliekamas iš mokslinės 
perspektyvos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti suderinamumą su pasiūlymais dėl Direktyvos 2001/83/EB 108 
straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 66
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28e a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28e a straipsnis
Aplinkos stebėsena

Valstybės narės paskiria vieną ar kelias 
institucijas stebėti nepageidaujamą vaistų 
poveikį aplinkai. Jei viena iš šių 
institucijų nustato, kad pavojus aplinkai 
yra didesnis nei nurodyta pagal 8 
straipsnio 3 dalies ca punkte atliktame 
įvertinime ar jei ji aptinka naujų 
nepageidaujamų poveikių aplinkai, 
tuomet tokia institucija perduoda visas 
išvadas kompetentingai institucijai, kuri 
šias išvadas persiunčia Agentūrai. Gavusi 
tokią informaciją, Agentūra įvertina, ar 
rizikos ir naudos santykis vis dar yra 
teigiamas, atsižvelgiant į naujas išvadas. 

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinis budrumas turėtų būti išplėstas ir apimti nepageidaujamą poveikį aplinkai. 
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Pakeitimas 67
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra reguliariai atlieka jos 
farmakologinio budrumo užduočių 
vykdymo auditą ir kas du metai jo rezultatų 
ataskaitą pateikia Valdymo tarybai.

Agentūra reguliariai atlieka jos 
farmakologinio budrumo užduočių 
vykdymo nepriklausomą auditą ir kas du 
metai jo rezultatų ataskaitą pateikia 
Valdymo tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos siūloma valstybėse narėse atlikti nepriklausomą auditą (13 
pakeitimas). Pasiūlyme dėl reglamento panašus tekstas yra 28f straipsnyje dėl Agentūros, 
kuris turi būti pakeistas taip pat, siekiant suteikti pasiūlymui nuoseklumo.

Pakeitimas 68
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28f a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 28fa
Aplinkos stebėsena ir apsauga
Valstybės narės paskiria vieną ar kelias 
nacionalines institucijas stebėti 
aplinkosaugos požiūriu nepageidaujamą 
vaistų poveikį visuomenės sveikatai ar 
aplinkai. Jei viena iš šių institucijų 
nustato, kad pavojus aplinkai yra didesnis 
nei nurodyta pagal 8 straipsnio 3 dalies ca 
punkte atliktame įvertinime ar jei ji 
aptinka naujų nepageidaujamų poveikių 
aplinkai, tuomet tokia institucija 
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perduoda visas išvadas Europos vaistų 
vertinimo agentūrai ir kompetentingai 
institucijai. Gavusi tokią informaciją, 
Agentūra įvertina, ar rizikos ir naudos 
santykis vis dar yra teigiamas, 
atsižvelgiant į naujas išvadas. Dėl to 
neturi būti atšaukti leidimai vaistams, 
kurie yra būtini gyvybei pavojų keliančių 
ar rimtų ligų gydymui.

Or. en

Pakeitimas 69
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
56 straipsnio 1 dalies aa punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„aa) Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas, 
atsakingas už konsultacijų teikimą 
Žmonėms skirtų vaistų komitetui ir 
koordinavimo grupei visais žmonėms 
skirtų vaistų farmakologinio budrumo 
klausimais;“

„aa) Farmakologinio budrumo komitetas, 
atsakingas už vaistų, teikiamų į rinką 
pagal centralizuotą procedūrą, 
farmakologinio budrumo įvertinimą;“

Or. en

Pagrindimas

Šiam komitetui turėtų būti suteiktos tokios pačios galios teikti rekomendacijas, kaip ir 
Europos komitetui, atsakingam už leidimų prekiauti suteikimą (Žmonėms skirtų vaistų
komitetui). Po valstybių narių su komiteto priežiūra atlikto įvertinimų išnagrinėjimo ir 
aptarimo, komitetas turėtų turėti galimybę tiesiogiai – be privalomo darbo globojant leidimo 
prekiauti suteikimo komitetams – Komisijai pateikti pasiūlymą dėl sprendimo atšaukti ar 
pakeisti leidimą prekiauti. 
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Pakeitimas 70
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
56 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) g punktas pakeičiamas taip:
„ g) Generalinis vykdomasis direktorius, 
vykdantis 64 straipsnyje išdėstytas 
pareigas; “

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimu atsižvelgiama į Agentūros struktūrą, dydį ir atsakomybę. Per pastaruosius 
dešimt metų smarkiai išaugo naujų užduočių įvairovė. Šiandien Agentūra yra antra pagal 
dydį ES agentūra, kurioje dirba 600 darbuotojų. Todėl terminas „vykdomasis direktorius“ 
keičiamas terminu „generalinis vykdomasis direktorius“ ir šis pakeitimas atliekamas visame 
reglamente.

Pakeitimas 71
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktos b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
57 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leidimų prekiauti turėtojai ne vėliau kaip 
-/- (įrašyti datą – aštuoniolika mėnesių po 
iš dalies keičiančio reglamento 
įsigaliojimo) elektroniniu būdu pateikia 
Agentūrai informaciją dėl visų vaistų, 
kurių leidimai prekiauti suteikti arba kurie 
registruoti Bendrijoje, naudodamiesi a 
punkte nurodyta forma;

b) leidimų prekiauti turėtojai ne vėliau kaip 
-/- (įrašyti datą – trisdešimt mėnesių po iš 
dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo)
elektroniniu būdu pateikia Agentūrai 
informaciją dėl visų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti arba kurie registruoti 
Bendrijoje, naudodamiesi a punkte 
nurodyta forma;

Or. fr



PE438.413v01-00 42/53 AM\803329LT.doc

LT

Pagrindimas

Dėl daugybės apyvartoje esančių vaistų ir dėl prašomos  informacijos kokybei taikomo 
reikalavimo, turėtų būti pailgintas visų reikiamų duomenų perdavimo terminas.

Pakeitimas 72
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

a) Valdymo tarybos nacionalinių 
kompetentingų institucijų teikimu paskirtų 
dešimties narių ir dešimties pakaitinių 
narių;

a) pasikonsultavus su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis,
Valdymo tarybos paskirtų dešimties narių 
ir dešimties pakaitinių narių, kurie 
skiriami remiantis jų tinkama patirtimi 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo ir rizikos vertinimo srityje kaip 
nurodyta 2 dalyje;

b) penkių narių ir penkių pakaitinių narių, 
kuriuos skiria Komisija, remdamasi viešai 
skelbiamu konkursu ir pasikonsultavusi 
su Parlamentu.

b) septynių papildomų narių ir penkių 
pakaitinių narių, kuriuos, atsižvelgdama į 
viešai skelbiamo konkurso rezultatus ir 
pasikonsultavusi su Parlamentu, skiria 
Komisija, tarp jų bent vienas 
profesionalus sveikatos apsaugos srities 
atstovas ir bent vienas pacientams 
atstovaujantis asmuo.

Valstybė narė gali paprašyti kitą valstybę 
narę dalyvauti komitete vietoje jos.

Pakaitiniai nariai atstovauja narius ir už 
juos balsuoja, kai narių nėra.

Pakaitiniai nariai atstovauja narius ir už 
juos balsuoja, kai narių nėra.

Komisija gali pritaikyti narių ir pakaitinių 
narių skaičių atsižvelgdama į mokslinius 
bei techninius poreikius. Šios priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti, priimamos 
laikantis 87 straipsnio 2a dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 

Pakeitimas 73
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
 Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetas sudaromas iš:

a) Valdymo tarybos nacionalinių 
kompetentingų institucijų teikimu paskirtų 
dešimties narių ir dešimties pakaitinių 
narių;

a) vieno nario ir vieno pakaitinio nario iš 
kiekvienos valstybės narės, paskirtų
kompetentingos nacionalinės institucijos 
kartu su valdymo taryba;

b) penkių narių ir penkių pakaitinių narių, 
kuriuos skiria Komisija, remdamasi viešai 
skelbiamu konkursu ir pasikonsultavusi su 
Parlamentu.

b) septynių narių ir septynių pakaitinių 
narių, kuriuos skiria Komisija, tarp jų 
turėtų būti vienas sveikatos apsaugos 
srities specialistų atstovas ir vienas 
pacientams atstovaujantis asmuo,
remdamasi viešai skelbiamu konkursu ir 
pasikonsultavusi su Parlamentu.

Pakaitiniai nariai atstovauja narius ir už 
juos balsuoja, kai narių nėra.

Pakaitiniai nariai atstovauja narius ir už 
juos balsuoja, kai narių nėra.

Komisija gali pritaikyti narių ir pakaitinių 
narių skaičių atsižvelgdama į mokslinius 
bei techninius poreikius. Šios priemonės, 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies keisti, priimamos 
laikantis 87 straipsnio 2a dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. it

Pagrindimas

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Pakeitimas 74
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
 Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61 a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b a) Europos vaistų agentūros pacientų ir 
vartotojų darbo grupei priklausantys 
narys ir pakaitinis narys ir Europos vaistų 
agentūros sveikatos specialistų darbo 
grupei priklausantys narys ir pakaitinis 
narys.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu panaudoti visus Europos vaistų agentūros ekspertus siekiant palengvinti praktinį 
pasiūlymo įgyvendinimą. Tokiu būdu visų susijusių šalių dalyvavimas atspindi užtikrinimo ir 
skaidrumo reikalavimus, kurie reikalingi sveikatos apsaugai ir piliečių gerovei.
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Pakeitimas 75
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vieno EVA pacientų ir vartotojų darbo 
grupės atstovo (ir pakaitinio nario) ir 
vieno EVA sveikatos priežiūros 
profesionalų darbo grupės atstovo (ir 
pakaitinio nario).

Or. en

Pagrindimas

Svarbu panaudoti visą EVA turimą patirtį, siekiant palengvinti praktinį šio pasiūlymo 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 76
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vieno pacientų ir vartotojų darbo 
grupės atstovo ir vieno sveikatos 
priežiūros profesionalų darbo grupės 
atstovo.

Or. ro
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Pakeitimas 77
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinių kompetentingų institucijų 
atstovai gali būti įgalioti dalyvauti visuose 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
konsultacinio komiteto posėdžiuose 
siekiant geriau koordinuoti Agentūros ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
veiklą. Jie gali pateikti paaiškinimus ar 
informaciją, jeigu tuo tikslu yra pakviesti, 
bet negali siekti paveikti diskusijas.“

6. Nacionalinių kompetentingų institucijų 
atstovai gali būti įgalioti dalyvauti visuose 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
konsultacinio komiteto posėdžiuose ir 
dalyvauti diskusijose siekiant geriau 
koordinuoti Agentūros ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų veiklą. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 61a straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 78
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
62 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės perduoda Agentūrai 
patvirtintą vaistų vertinimo patirtį turinčių 
nacionalinių ekspertų, kurie galėtų dirbti 
bet kurio 56 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto darbo arba mokslinėse 
konsultacinėse grupėse, sąrašą, kartu 
nurodydamos jų kvalifikaciją ir konkrečias 
patirties sritis.“

„Valstybės narės perduoda Agentūrai 
patvirtintą vaistų vertinimo patirtį turinčių 
nacionalinių ekspertų, kurie galėtų dirbti 
bet kurio 56 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto darbo arba mokslinėse 
konsultacinėse grupėse, sąrašą, kartu 
nurodydamos jų kvalifikaciją ir konkrečias 
patirties sritis ir jų nepriklausomumo nuo 
farmacinių įmonių lygį.“
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Or. en

Pagrindimas

Keletas sprendimų, kurie buvo pakeisti po naujų ekspertų grupių įsteigimo, atvejų rodo, kad 
reikia atidžiai stebėti interesus, kurie sieja tokius ekspertus su farmacinėmis įmonėmis. Tokių 
ryšių deklaravimo nepakanka, kad ekspertai būtų išlaisvinti nuo spaudimo.

Pakeitimas 79
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
67 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“4. Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą. Tai 
neturi įtakos leidimų prekiauti turėtojų 
mokamų rinkliavų Agentūrai už šią veiklą 
rinkimui.“

„4. Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą. 
Tokiai veiklai skiriama pakankamai 
viešųjų lėšų, proporcingų skirtoms 
užduotims atlikti.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad farmakologinio budrumo veiklos ir toliau būtų finansuojamos viešosiomis 
lėšomis, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Reikėtų išlaikyti ankstesnės 4 dalies tekstą.

Pakeitimas 80
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
67 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“4. Su farmakologiniu budrumu, „4. Su farmakologiniu budrumu, 
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komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą. Tai 
neturi įtakos leidimų prekiauti turėtojų 
mokamų rinkliavų Agentūrai už šią veiklą 
rinkimui.“

komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą. 
Tokiai veiklai skiriama pakankamai 
viešųjų lėšų, proporcingų skirtoms 
užduotims atlikti.“

Or. en

Pakeitimas 81
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 dalies b punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
67 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą. Tai 
neturi įtakos leidimų prekiauti turėtojų 
mokamų rinkliavų Agentūrai už šią veiklą
rinkimui.

4. Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą ir 
šiai veiklai skiriamas pakankamas viešas 
finansavimas, proporcingas patikėtoms 
užduotims. Tai neturi įtakos 
netiesioginiam papildomų lėšų Agentūrai 
už šią veiklą rinkimui, jei 
nepriklausomumas yra visiškai 
užtikrintas.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas farmakologinio budrumo veiklos visiškas finansinis nepriklausomumas. 
Todėl reikia vengti tiesioginių rinkliavų rinkimo, dėl kurio gali susidaryti „mokėjimo už 
suteiktas paslaugas“ situacija.
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Pakeitimas 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
80a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Įterpiamas šis straipsnis:
80a straipsnis

Prekybos leidimų turėtojai gali teikti 
apeliaciją dėl vertinimo ataskaitų ar šio 
Reglamento 56 straipsnio 1 dalies aa 
punkte nurodyto komiteto nuomonių, kad 
nuo Agentūros komitetų nepriklausomas 
Agentūros padalinys peržiūrėtų 
sprendimus. Reikalingos priemonės ir 
procedūros priimamos laikantis 87 
straipsnio 2a dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Pakeitimas 83
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
107 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. 107 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:
1. Jeigu atliekamas vienas kelių prekybos 
leidimų periodinės atnaujinamos 
saugumo ataskaitos vertinimas, kaip 
numatyta 107e straipsnio 1 dalyje, ir 
leidimai nebuvo suteikti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatas, 
koordinavimo grupė per 30 dienų nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinio komiteto 
ataskaitos gavimo išnagrinėja šią 
ataskaitą ir priima nuomonę dėl 
atitinkamo prekybos leidimo palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo arba 
atšaukimo bei nustato tos nuomonės 
nuostatų įgyvendinimo terminus. Ši 
nuomonė skelbiama nedelsiant pateikiant
mažumos išdėstytą požiūrį. 

Or. xm

Pakeitimas 84
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santraukos įtraukimo į vaisto 
charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį reikalavimas, numatytas Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais 
direktyva .../.../EB, 11 straipsnio 3a punkte 
ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkte, taikant jį 
vaistams, kurių leidimai prekiauti suteikti 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 
straipsnio 4 dalies a ir d punktus, taikomas 
iki šio reglamento 3 straipsnio antroje 
dalyje nustatytos datos suteiktiems 

1. Reikalavimas, kad vaisto 
charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
lapelyje būtų nurodyta, jog vaistas 
intensyviai stebimas arba kad būtų 
tinkamai nurodyta nauja informacija, 
numatytas Direktyvos 2001/83/EB su 
pakeitimais, padarytais direktyva .../.../EB, 
11 straipsnio 3a punkte ir 59 straipsnio 1 
dalies aa punkte, taikant jį vaistams, kurių 
leidimai prekiauti suteikti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 
straipsnio 4 dalies a ir d punktus, taikomas 
iki šio reglamento 3 straipsnio antroje 
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leidimams prekiauti nuo jų atnaujinimo 
dienos arba praėjus trejiems metams nuo 
minėtos datos, pasirenkant anksčiausią 
datą.

dalyje nustatytos datos suteiktiems 
leidimams prekiauti nuo jų atnaujinimo 
dienos arba praėjus trejiems metams nuo 
minėtos datos, pasirenkant anksčiausią 
datą.

Or. hu

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties esminę informaciją dėl vaisto charakteristikų santraukos ir pakuotės 
lapelio skelbti atskirame laukelyje, nes norint pacientams ir gydytojams suteikti reikalingą 
informaciją dėl saugaus ir efektyvaus vaisto vartojimo, pakanka pačios vaisto charakteristikų 
santraukos ir pakuotės lapelio. Teikiant esminės informacijos santrauką, gali atsitikti taip, 
kad pacientai ir gydytojai dėmesį skirs tik šiame paryškintame rėmelyje esančiai informacijai 
ir dėl to gali kilti pavojus saugiam vaisto vartojimui.

Pakeitimas 85
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santraukos įtraukimo į vaisto 
charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį reikalavimas, numatytas Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais 
direktyva .../.../EB, 11 straipsnio 3a 
punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkte, 
taikant jį vaistams, kurių leidimai 
prekiauti suteikti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 9 straipsnio 4 dalies a ir d 
punktus, taikomas iki šio reglamento 3 
straipsnio antroje dalyje nustatytos datos 
suteiktiems leidimams prekiauti nuo jų 
atnaujinimo dienos arba praėjus trejiems 
metams nuo minėtos datos, pasirenkant 
anksčiausią datą.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Esminės informacijos santraukos įtraukimas yra nereikalingas (vaisto charakteristikų 
santrauka (VCS) savaime yra svarbios informacijos sintezė), gali klaidinti pacientus (jie gali 
praleisti svarbią informaciją, pateiktą VCS, o ne esminės informacijos santraukoje), ir gali 
sukelti skaitymo problemų (pavyzdžiui, keliomis kalbomis pateiktų vaisto pakuotės lapelių 
atveju).  

Pakeitimas 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santraukos įtraukimo į vaisto 
charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį reikalavimas, numatytas Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais 
direktyva .../.../EB, 11 straipsnio 3a punkte 
ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkte, taikant jį 
vaistams, kurių leidimai prekiauti suteikti 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 
straipsnio 4 dalies a ir d punktus, taikomas 
iki šio reglamento 3 straipsnio antroje 
dalyje nustatytos datos suteiktiems 
leidimams prekiauti nuo jų atnaujinimo 
dienos arba praėjus trejiems metams nuo 
minėtos datos, pasirenkant anksčiausią 
datą.

1. Reikalavimas, numatytas Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais 
direktyva .../.../EB, 11 straipsnio 3a punkte 
ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkte, taikant jį
vaistams, kurių leidimai prekiauti suteikti 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 
straipsnio 4 dalies a ir d punktus, taikomas 
iki šio reglamento 3 straipsnio antroje 
dalyje nustatytos datos suteiktiems 
leidimams prekiauti nuo jų atnaujinimo 
dienos arba praėjus trejiems metams nuo 
minėtos datos, pasirenkant anksčiausią 
datą.

Or. en

Pagrindimas

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 



AM\803329LT.doc 53/53 PE438.413v01-00

LT

addressed in Directive 2001/83/EC.


