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Pakeitimas 27
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, bet ir gydymo 
vaistais klaidas bei vartojimą nesilaikant 
vaisto charakteristikų santraukos, įskaitant 
klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo.

(5) Siekiant aiškumo, turėtų būti įtraukta 
gydymo vaistais klaidos apibrėžtis, kad ši 
direktyva būtų taikoma ne tik leidžiama 
paskirtimi normaliomis dozėmis vartojamų 
vaistų sukeltiems vengtiniems, 
neplanuotiems ir nepageidaujamiems 
reiškiniams, dėl kurių atsiranda 
nepageidaujama reakcija į vaistą, bet ir 
gydymo vaistais klaidoms bei vartojimui 
nesilaikant vaisto charakteristikų 
santraukos.

Or. fr

Pakeitimas 28
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, bet ir gydymo 
vaistais klaidas bei vartojimą nesilaikant 
vaisto charakteristikų santraukos, įskaitant 
klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo. 

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, sukeltus ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų , bet ir gydymo vaistais 
klaidų bei vartojimo nesilaikant vaisto 
charakteristikų santraukos, įskaitant 
klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme pateikiama įtariamos nepageidaujamos reakcijos į vaistą apibrėžtis, kaip būdas 
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įtraukti nepageidaujamas reakcijas į vaistus dėl vaistų vartojimo ne pagal leidime įrašytas 
sąlygas, įskaitant gydymo vaistais klaidas. Todėl reikia išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis 
reikėtų pranešti apie gydymo vaistais klaidas. Turi būti pranešama apie klaidas, dėl kurių 
prasidėjo įtariamos nepageidaujamos reakcijos. Pasiūlyme nesiūloma farmakologinio 
budrumo sistemą naudoti bendrai informacijai apie gydymo klaidas rinkti. 

</Amend>

Pakeitimas 29
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, bet ir gydymo 
vaistais klaidas bei vartojimą nesilaikant 
vaisto charakteristikų santraukos, įskaitant 
klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų, bet ir gydymo vaistais 
klaidas bei vartojimą nesilaikant vaisto 
charakteristikų santraukos sukeltus 
žalingus ir neplanuotus reiškinius, 
įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo 

Or. it

Pakeitimas

Pasiūlyme nustatoma įtariamos nepageidaujamos reakcijos į vaistą apibrėžtis, pridedant 
pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas, sukeltas vartojant vaistą pasibaigus leidžiamai 
vartojimo datai nuo pateikimo rinkai, įskaitant gydymo vaistais klaidas. Todėl reikia išaiškinti 
aplinkybes, kuriomis turi būti pranešama apie gydymo vaistais klaidas: jos turi būti 
pažymėtos tuo atveju, kai įtariama, kad sukėlė nepageidaujamas reakcijas; pasiūlyme 
nesiūloma naudotis farmakologinio budrumo sistema renkant informaciją apie gydymo 
vaistais klaidas apskritai. 
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Pakeitimas 30
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, bet ir gydymo 
vaistais klaidas bei vartojimą nesilaikant 
vaisto charakteristikų santraukos, 
įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas

Apibrėžties pakeitimo pagrįsti negalima; turėtų būti išsaugota tarptautiniu lygmeniu 
plačiausiai vartojama apibrėžtis (PSO ir Tarptautinėje derinimo konferencijoje (ICH) 
patvirtinta apibrėžtis). Tačiau kartu reikėtų nustatyti gydymo vaistais klaidos ir klaidingo 
vaistų vartojimo sąvokas, kurios įtrauktos į naują Komisijos pasiūlytą apibrėžtį, bet kuriose 
nepateikiami tie patys paaiškinimai.

Pakeitimas 31
Peter Liese, Chris Davies ir Åsa Westlund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Vandens ir dirvožemio užteršimas 
vaistų likučiais iškelia aplinkosaugos 
problemą ir kelia nerimą dėl visuomenės 
sveikatos. Reikalingi veiksmai siekiant 
sumažinti galimai žalingą poveikį 
Europos aplinkai, ypač paviršiniam 
vandeniui, požeminiam vandeniui ir 
geriamajam vandeniui, ir visuomenės 
sveikatai. Todėl taip pat reikėtų imtis 
priemonių siekiant kontroliuoti 
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aplinkosaugos požiūriu neigiamą vaistų 
poveikį visuomenės sveikatai arba 
aplinkai. Dėl to turi būti panaikinti 
leidimai vaistams, kurių reikia gyvybei 
pavojų keliančioms ir sunkioms ligoms 
gydyti.

Or. en

</Amend>

Pakeitimas 32
Peter Liese, Chris Davies ir Åsa Westlund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Turi būti skatinami moksliniai 
tyrimai siekiant sukurti kryptingesnio 
poveikio vaistus, kuriais būtų galima 
išvengti jų šalutinio poveikio ligoniams ir 
išspręsti poveikio aplinkai problemą.

Or. en

Pakeitimas 33
Michail Tremopoulos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Farmacinės medžiagos yra 
biologiškai aktyvios žmonių atžvilgiu dėl 
joms būdingų savybių ir dažnai yra 
kuriamos tokios, kad liktų nepakitusios 
praeidamos per žmogaus kūną. Šis 
stabilumas reiškia, kad jos taip pat išlieka 
ir ne žmogaus kūne, todėl gali sukelti 
aplinkosaugos problemų, kurios po to gali 
turėti poveikį visuomenės sveikatai.
Siekiant išspręsti vandens ir dirvožemio 
užteršimo vaistų likučiais problemą, 
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reikėtų nepageidaujamo poveikio aplinkai 
klausimą įtraukti į pavojingumo ir 
naudingumo pusiausvyros vertinimą.
Be to, kompetentingos institucijos turėtų 
kontroliuoti neigiamą vaistų poveikį 
aplinkai, kad galėtų iš naujo įvertinti 
pavojingumo ir naudingumo pusiausvyrą.

Or. en

Pagrindimas

Vaistų likučių aplinkoje problema gerai žinoma. Tai ne tik aplinkos apsaugos, bet ir 
visuomenės sveikatos dėl aplinkos klausimas. Tačiau vaistų poveikis aplinkai iki šiol nėra 
pavojingumo ir naudingumo balanso vertinimo dėl leidimo prekiauti vaistais dalis. Europos 
aplinkos agentūra (2010 m.), Švedijos medicinos produktų agentūra (2009 m.) ir Vokietijos 
patariamoji taryba aplinkos klausimais (2007 m.) pasisako už tai, kad išduodant leidimą būtų 
atsižvelgiama į poveikį aplinkai. 

</Amend>

Pakeitimas 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
įdiegti farmakologinio budrumo sistemą 
vieno ar kelių leidžiamų prekiauti vaistų 
stebėsenai ir priežiūrai, registruojamai 
Farmakologinio budrumo sistemos 
pagrindinėje byloje, kurią galima bet kada 
patikrinti, užtikrinti. Šias sistemas turėtų 
prižiūrėti kompetentingos valdžios 
institucijos. Todėl farmakologinio 
budrumo sistemos aprašymo santrauka 
turėtų būti pateikiama kartu su leidimo 
prekiauti paraiška ir joje turi būti nuoroda į 
interneto svetainę, kur yra saugoma galima 
patikrinti atitinkamo vaisto farmakologinio 
budrumo sistemos pagrindinė byla.

(6) Leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
įdiegti farmakologinio budrumo sistemą 
vieno ar kelių leidžiamų prekiauti vaistų 
stebėsenai ir priežiūrai, registruojamai 
Farmakologinio budrumo sistemos 
pagrindinėje byloje, kurią galima bet kada 
patikrinti, užtikrinti. Šias sistemas turėtų 
prižiūrėti kompetentingos valdžios 
institucijos. Todėl farmakologinio 
budrumo sistemos aprašymo santrauka 
turėtų būti pateikiama kartu su leidimo 
prekiauti paraiška ir joje turi būti nuoroda į 
interneto svetainę, kur yra saugoma 
atitinkamo vaisto farmakologinio budrumo 
sistemos pagrindinė byla, kurią gali 
patikrinti kompetentingos valdžios 
institucijos.

Or. fr
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Pakeitimas

Kompetentingos valdžios institucijos turi tikrinti farmakologinio budrumo sistemos 
pagrindinę bylą, ir tai turėtų būti aiškiai nurodyta.

Pakeitimas 35
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Leidimo prekiauti turėtojui kiekvieno 
atskiro vaisto farmakologinį budrumą 
reikėtų planuoti atsižvelgiant į rizikos 
valdymo sistemą ir proporcingai nustatytai 
bei galimai rizikai ir papildomos 
informacijos apie vaistą poreikiui. Taip pat 
reikėtų numatyti, kad bet kurios rizikos 
valdymo sistemos pagrindinės priemonės 
būtų įrašytos kaip leidimo prekiauti 
suteikimo sąlygos.

(7) Leidimo prekiauti turėtojui kiekvieno 
atskiro vaisto farmakologinį budrumą taip 
pat reikėtų planuoti atsižvelgiant į rizikos 
valdymo sistemą ir proporcingai nustatytai 
bei galimai rizikai ir papildomos 
informacijos apie vaistą poreikiui. Taip pat 
reikėtų numatyti, kad bet kurios rizikos 
valdymo sistemos pagrindinės priemonės 
būtų įrašytos kaip leidimo prekiauti 
suteikimo sąlygos. Jei iki atitinkamos 
galutinės datos neįvykdomos sąlygos, 
kurios nurodomos leidime prekiauti, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikiama teisė ir skiriama pakankamai 
lėšų nedelsiant sustabdyti arba atšaukti 
leidimą prekiauti.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymo sistemos nepakeičia standartinio budrumo – jos pradedamos naudoti 
papildomai prie farmakologinio budrumo. Patirtis rodo, kad daugeliu atvejų kompanijos, jų 
paprašius atlikti saugumo tyrimus po leidimo suteikimo, negalėjo šių tyrimų atlikti. Dėl šios 
priežasties gydytojai ir pacientai nėra įsitikinę, ar kai kurie svarbūs vaistai, skiriami gydyti 
tokioms ligoms kaip vėžys ir širdies ligos, yra iš tiesų veiksmingi. Todėl itin svarbu teisės 
aktuose nustatyti griežtesnius reikalavimus siekiant užtikrinti, kad farmacijos kompanijos 
atliktų pažadėtus tyrimus.

</Amend>
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Pakeitimas 36
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Jeigu esant nepatenkintam 
medicininiam poreikiui vaisto leidimas 
prekiauti suteiktas su sąlyga, kad turi būti 
atliktas poregistracinis saugumo tyrimas 
arba turi 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,
šie vaistai turėtų būti žymimi specialiu 
simboliu ant išorinės pakuotės, jų 
informaciniame lapelyje turėtų būti 
pateikiamas atitinkamas paaiškinimas, 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

Specialūs įspėjimai apie tai, kad vaistai intensyviai stebimi, padėtų sveikatos specialistams ir 
pacientams atkreipti dėmesį į naujus intensyviai stebimus vaistus ir padidintų budrumą bei 
paskatintų teikti pranešimus apie bet kokią pastebėtą nepageidaujamą reakciją, kaip jau 
rekomenduota JAV Medicinos instituto 2006 m. ataskaitoje. Šią priemonę būtų galima dar 
patobulinti ant dėžutės pridedant piktogramą, pavyzdžiui, juodą trikampį (  ), kuris jau 
žinomas ir naudojamas kai kuriose valstybėse narėse.

</Amend>
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Pakeitimas 37
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Dėl naujai leidžiamų prekiauti vaistų 
ir vaistų, kuriems leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti taikomos 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 visus naujai ne ilgiau nei tris 
metus leidžiamus prekiauti rinkoje
vaistus, kurie, kaip tokie, pažymėti juodu 
trikampiu ir kurių produkto 
charakteristikų santraukoje ir 
informaciniame lapelyje pateikiamas 
atitinkamas paaiškinimas, 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

</Amend>

Pakeitimas 38
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti (9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
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suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
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.

su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
nuolat stebimas. Kadangi tai taikoma 
visiems vaistams, 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

Egzistuoja didelė atitikimo problema, dėl kurios pacientai patiria neigiamą poveikį savo 
sveikatai ir atsiranda našta nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms. Tokia griežta 
formuluotė galėtų dar labiau paskatinti pacientus nesilaikyti nurodymų dėl gydymo ir 
netiesiogiai trukdyti pranešti apie galimas neigiamas reakcijas į kitus produktus, kurie 
neįtraukti į šią kategoriją. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas galimas nepageidaujamas reakcijas.

</Amend>

Pakeitimas 39
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Dėl bet kurio naujai leidžiamo 
prekiauti vaisto arba kai 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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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.

priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į visus naujai 
ne ilgiau nei tris metus leidžiamus 
prekiauti rinkoje vaistus, kurie, kaip tokie, 
pažymėti juodu trikampiu ir kurių 
produkto savybių santraukoje ir ant 
išorinės pakuotės bei informaciniame 
lapelyje pateikiamas atitinkamas 
paaiškinimas, 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

Specialūs įspėjimai apie visus naujai leidžiamus prekiauti vaistus, taip pat intensyviai 
stebimus vaistus, padėtų sveikatos specialistams ir pacientams atkreipti dėmesį į naujai ne 
ilgiau nei trejus metus leidžiamus prekiauti rinkoje vaistus ir padidintų budrumą bei 
paskatintų teikti pranešimus apie bet kokią pastebėtą nepageidaujamą reakciją.

</Amend>

Pakeitimas 40
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Svarbu, kad 
stiprinant farmakologinio budrumo 
sistemą nebūtų sudaromos sąlygos pirma 
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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.

laiko išduoti leidimus prekiauti vaistais. 
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

Svarbu užtikrinti, kad stiprinant farmakologinio budrumo sistemą nebūtų sudaromos sąlygos 
pirma laiko išduoti leidimus prekiauti vaistais.

Pakeitimas 41
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Svarbu, kad 
stiprinant farmakologinio budrumo 
sistemą nebūtų sudaromos sąlygos pirma 
laiko išduoti leidimus prekiauti vaistais. 
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, 



PE438.412v01-00 14/178 AM\808932LT.doc

LT

vaistų agentūrą (toliau – Agentūra), viešai 
skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.

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

Svarbu užtikrinti, kad stiprinant farmakologinio budrumo sistemą nebūtų sudaromos sąlygos 
pirma laiko išduoti leidimus prekiauti vaistais.

</Amend>

Pakeitimas 42
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Svarbu, kad 
stiprinant farmakologinio budrumo 
sistemą nebūtų sudaromos sąlygos pirma 
laiko išduoti leidimus prekiauti vaistais. 
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. ro
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</Amend>

Pakeitimas 43
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos, 
skirsnis.

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti visiems 
vaistams, išskyrus Direktyvos 2001/83/EB 
10, 10a ir 10c, 14 ir 16 bei 16a 
straipsniuose nurodytus vaistus, skirtas 
atitinkamas pagrindinės informacijos apie 
vaistą ir informacijos, kaip mažinti jo 
keliamą riziką ir pasiekti kuo didesnės 
naudos, skirsnis.

Or. en

Pagrindimas

Išimtys turėtų būti daromos tam tikrų kategorijų vaistams, turintiems ypatingai aukšto 
saugumo lygio charakteristikas. Tai turi itin didelę ekonominę reikšmę homeopatiniams 
vaistams, nes juos gaminančios farmacijos kompanijos daugiausia yra MVĮ. Reguliavimo ir 
administracinė našta, susijusi su farmakologiniu budrumu turėtų būti proporcinga ir 
veiksminga, todėl ji turėtų apsiriboti priemonėmis, kurių reikia šiam tikslui, ypač kalbant apie 
homeopatinius vaistus.

</Amend>

Pakeitimas 44
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
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vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos, 
skirsnis.

vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
skirsnis, kuriame būtų nurodyta to vaisto 
nauda ir galimas žalingas  poveikis bei 
kiti nurodymai, kad vaistas būtų 
vartojamas saugiai ir veiksmingai.

Or. de

Pakeitimas

Komisijos pasiūlyme aiškiai neaprašyta, kokia forma informacija teiktina pacientui. 
Pakeitimu suteikiama aiškumo.

Pakeitimas 45
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos, 
skirsnis.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas

Pagrindinės informacijos santraukos įtraukti nereikia (nes vaisto charakteristikų santrauka 
(VCHS) jau yra svarbios informacijos santrauka) – dėl jos pacientai gali painiotis (jie gali 
praleisti į VCHS įrašytą svarbią informaciją, bet ne į pagrindinės informacijos santrauką 
įrašytą informaciją) ir kilti aiškumo problemų (pavyzdžiui, jeigu pakuotės lapeliuose 
informacija skelbiama keliomis kalbomis). 
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Pakeitimas 46
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos, 
skirsnis.

(10) Per penkerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija, 
pasitarusi su pacientams, vartotojams ir 
sveikatos priežiūros specialistams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
valstybėmis narėmis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai produkto 
charakteristikų santraukų ir pakuotės 
lapelių aiškumo vertinimo ataskaitą.
Išanalizavusi minėtus duomenis, 
Komisija, jei reikia, pateikia pasiūlymą 
dėl vaisto charakteristikų santraukų ir 
pakuočių informaciniuose lapeliuose 
pateikiamos informacijos išdėstymo ir 
turinio tobulinimo, siekdama užtikrinti, 
kad jie būtų vertingi informacijos 
visuomenei ir sveikatos priežiūros
specialistams šaltiniai.

Or. en

Pakeitimas

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Pakeitimas 47
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos,
skirsnis.

(10) Per penkerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija, 
pasitarusi su pacientams, vartotojams ir 
sveikatos priežiūros specialistams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
valstybėmis narėmis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai produkto 
charakteristikų santraukų ir pakuotės 
lapelių aiškumo vertinimo ataskaitą.
Remdamasi šių duomenų analize 
Komisija, jei būtina, pateikia pasiūlymą, 
kuriame nurodo patobulinti produkto 
charakteristikų santraukų ir pakuotės 
lapelio išdėstymą ir turinį, siekiant 
užtikrinti, kad pateikiama informacija 
būtų vertinga plačiajai visuomenei ir 
sveikatos priežiūros specialistams.

Or. en

Pagrindimas

Santraukų įdiegimas yra sudėtingas – tuo labiau, kad nenustatyti jų elementai. Kyla rizika, 
kad pacientai perskaitys tik šią dalį, nors faktiškai turėtų perskaityti visą informacinį lapelį. 
Įtraukus santrauką, informacinio lapelio aiškumo problemos neišsprendžiamos. Jos turėtų 
būti sprendžiamos persvarstant informacinio lapelio nuostatas.

Pakeitimas 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
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vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos, 
skirsnis.

vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas
skirsnis, kuriame būtų nurodyta to vaisto 
nauda ir galimas žalingas  poveikis bei 
kiti nurodymai, kad vaistas būtų 
vartojamas saugiai ir veiksmingai.

Or. de

Pakeitimas 49
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
pagrindinės informacijos apie vaistą ir 
informacijos, kaip mažinti jo keliamą 
riziką ir pasiekti kuo didesnės naudos, 
skirsnis.

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
pasinaudoti svarbia su jų vartojamais 
vaistais susijusia informacija, be 
pateikiamų vaisto charakteristikų 
santraukos ir pakuotės lapelio, turėtų būti 
nurodoma esama interneto svetainė arba 
kompetentingų valdžios institucijų 
suteiktas nemokamas telefono numeris ir 
(arba) leidimo prekiauti turėtojas ir 
kiekvienam produktui skiriamas
atitinkamas pagrindinės informacijos apie 
vaistą ir informacijos, kaip mažinti jo 
keliamą riziką ir pasiekti kuo didesnės 
naudos, skirsnis.

Or. fr

Pakeitimas

Atrodo, kad vaisto charakteristikų santraukoje ir pakuotės lapelyje nenaudinga kurti naują 
„pagrindinės informacijos“ skirsnį. Iš tikrųjų vaisto charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
lapelyje jau pateikiama pagrindinės informacijos santrauka. Tačiau informacijos santrauka 
būtų galima naudotis nurodytoje interneto svetainėje.
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Pakeitimas 50
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Per vienus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija, 
pasitarusi su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, sveikatos priežiūros 
specialistų organizacijomis, valstybėmis 
narėmis ir kitomis suinteresuotomis 
šalimis, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai valstybėse narėse naudojamų 
produktų charakteristikų santraukų ir 
pakuotės lapelių aiškumo vertinimo 
ataskaitą.
Išanalizavusi minėtuosius duomenis, 
Komisija, jei reikia, pateikia pasiūlymą 
dėl vaisto charakteristikų santraukų ir 
pakuočių informaciniuose lapeliuose 
pateikiamos informacijos išdėstymo ir 
turinio suderinimo ir tobulinimo, 
siekdama užtikrinti, kad jie būtų vertingi 
informacijos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams šaltiniai.

Or. en

Pagrindimas

Šios konsultacijos turėtų būti pradedamos nedelsiant. Būsimame pasiūlyme iš dalies pakeisti 
bendrijos teisės aktus, susijusius su pacientams skirta informacija apie receptinius vaistus, 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas lengviau skaitomoms, aiškesnėms ir labiau 
suprantamoms vaistų charakteristikų santraukoms ir pacientams skirtiems pakuotės 
lapeliams. 

</Amend>



AM\808932LT.doc 21/178 PE438.412v01-00

LT

Pakeitimas 51
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Komisija, bendradarbiaudama su 
EMEA ir pasikonsultavusi su pacientams, 
vartotojams, gydytojams ir vaistininkams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
visuomenės sveikatos draudikais, 
valstybėmis narėmis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis, turėtų iš karto 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
vaisto charakteristikų santraukų ir 
pakuočių informacinių lapelių aiškumo ir 
jų naudos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams vertinimo 
ataskaitą. Išanalizavusi minėtuosius 
duomenis, Komisija, jei reikia, pateikia 
pasiūlymus dėl vaisto charakteristikų 
santraukų ir pakuočių informaciniuose 
lapeliuose pateikiamos informacijos 
išdėstymo ir turinio tobulinimo, siekdama 
užtikrinti, kad jie būtų vertingi 
informacijos visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams šaltiniai.

Or. en

Pakeitimas 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Per 24 mėnesius nuo šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje Komisija 
įsipareigoja Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikti ataskaitą dėl vaisto 
charakteristikų santraukos ir pakuotės
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lapelio tinkamumo atsižvelgiant į pacientų 
ir sveikatos priežiūros specialistų 
poreikius. Šiuo pagrindu Komisija 
prireikus teikia rekomendacijas ir (arba) 
teisėkūros pasiūlymus, kad patobulintų 
šiuos du dokumentus.

Or. fr

Pakeitimas

Šiuo metu neatrodo, kad vaisto charakteristikų santrauka ir pakuotės lapelis visiškai atitinka 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų poreikius. Todėl atsižvelgdama į praktikos 
pokyčius, žinias ir pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų prašymus Komisija galėtų 
tinkamai atlikti šių dviejų dokumentų taikymo ir pateikimo tyrimą.

Pakeitimas 53
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti tą patį mokslinės 
kompetencijos lygį priimant su 
farmakologiniu budrumu susijusius 
sprendimus Bendrijos ir nacionaliniu 
lygmenimis, atlikdama farmakologinio 
budrumo užduotis koordinavimo grupė 
turėtų remtis Agentūros Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo konsultacinio
komiteto patarimais.

(13) Siekiant užtikrinti tą patį mokslinės 
kompetencijos lygį priimant su 
farmakologiniu budrumu susijusius 
sprendimus Bendrijos ir nacionaliniu 
lygmenimis, atlikdama farmakologinio 
budrumo užduotis koordinavimo grupė 
turėtų remtis Agentūros Farmakologinio 
budrumo pavojingumo ir naudingumo 
balanso vertinimo patariamojo komiteto 
patarimais.

Or. fr

Pakeitimas

Pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo patariamasis komitetas“ yra per 
siauras – neatsižvelgiama į būtinybę tirti vaisto pavojingumo ir naudingumo balansą 
pabrėžiant atskirą pavojingumo tyrimą. Tačiau Komiteto veiklos sritis yra „visi 
farmakologinio budrumo klausimai“ (reglamento pasiūlymo 1 straipsnio 12 punktas).
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Pakeitimas 54
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės turėtų naudoti 
farmakologinio budrumo sistemą vaistų 
priežiūrai naudingai informacijai rinkti, 
įskaitant informaciją apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į vaistus, 
klaidingą vaistų vartojimą, 
piktnaudžiavimą jais ir gydymo vaistais 
klaidas, ir užtikrinti jos kokybę imdamosi 
tolesnių priemonių įtariamų 
nepageidaujamų reakcijų į vaistus atvejais.

(16) Valstybės narės turėtų naudoti 
farmakologinio budrumo sistemą vaistų 
priežiūrai naudingai informacijai rinkti, 
įskaitant informaciją apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į vaistus, 
pastebimas įprastomis vartojimo 
sąlygomis ir dėl klaidingo vaistų 
vartojimo, piktnaudžiavimo jais ir gydymo 
vaistais klaidų, ir užtikrinti jos kokybę 
imdamosi tolesnių priemonių įtariamų 
nepageidaujamų reakcijų į vaistus atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas neaiškus, todėl jį būtų galima išaiškinti siekiant patvirtinti, kad 
farmakologinio budrumo sistema turėtų būti naudojama rinkti informacijai apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus, o ne tik tas, kurios pastebimos netinkamai 
juos vartojant, piktnaudžiaujant jais ir dėl gydymo jais klaidų. 

</Amend>

Pakeitimas 55
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant geriau koordinuoti valstybių 
narių dalijimąsi ištekliais valstybėms 
narėms reikėtų leisti deleguoti tam tikras 
farmakologinio budrumo užduotis kitai 
valstybei narei.

(17) Kiekviena valstybė narė atsako už 
savo teritorijoje pastebėtos 
nepageidaujamos reakcijos į vaistus 
priežiūrą. Siekiant pakelti farmakologinio 
budrumo lygį, valstybės narės turėtų būti 
skatinamos rengti mokymus ir reguliariai 
keistis informacija ir patirtimi.

Or. en
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Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė visiškai atsako už tai, kad būtų nustatoma ir toliau stebima bet kokia 
nepageidaujama reakcija į vaistus, parduodamus jos teritorijoje. 

Pakeitimas 56
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant geriau koordinuoti valstybių 
narių dalijimąsi ištekliais valstybėms 
narėms reikėtų leisti deleguoti tam tikras
farmakologinio budrumo užduotis kitai 
valstybei narei.

(17) Kiekviena valstybė narė atsako už 
nepageidaujamos reakcijos į vaistus 
identifikavimą savo teritorijoje ir tolesnius 
su ja susijusius veiksmus. Siekiant pakelti
farmakologinio budrumo lygį, valstybės 
narės turėtų būti skatinamos rengti 
mokymus ir reguliariai keistis informacija 
ir patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė visiškai atsako už tai, kad būtų nustatoma ir toliau stebima bet kokia 
nepageidaujama reakcija į vaistus, parduodamus jos teritorijoje.

Pakeitimas 57
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
ir valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tik į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 57 straipsnio 1 dalies d punkte 

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
turėtų perduoti informaciją apie tas 
reakcijas tik kompetentingoms valstybių 
narių, kuriose jos pasitaikė, institucijoms, 
o valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tiesiogiai į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
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(toliau – Eudravigilance duomenų bazė). duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57  straipsnio 1 dalies 
d punkte (toliau – Eudravigilance duomenų 
bazė).

Bet kokie pakeitimai nacionalinėje 
duomenų bazėje turėtų būti nedelsiant ir 
automatiškai pateikiami Eudravigilance
duomenų bazėje.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų puikiai žinoti ir nedelsiant informuoti apie nepageidaujamas 
reakcijas į vaistus, pastebėtas savo teritorijoje. Valstybės narės turėtų turėti tiesioginę prieigą 
prie išsamių pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus, kad nebūtų prarandama 
klinikinė informacija, kuri diskredituotų mokslinę analizę. Valstybės narės turėtų būti 
atsakingos už pranešimų registraciją Eudravigilance duomenų bazėje, kad būtų užtikrinama 
Eudravigilance duomenų bazės kokybė. 

Pakeitimas 58
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
ir valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tik į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies d 
punkte (toliau – Eudravigilance duomenų 
bazė).

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą ir suteikti galimybę 
valstybėms narėms vienu metu naudotis ta 
pačia informacija, leidimų prekiauti 
turėtojai ir valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tik į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies d 
punkte (toliau – Eudravigilance duomenų 
bazė). Šiuo požiūriu siekdamos minėtų 
tikslų valstybės narės leidimų prekiauti 
turėtojams neturėtų nustatyti papildomų 
reikalavimų greitai ir periodiškai pranešti 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
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į vaistus.

Or. fr

Pakeitimas

Siekdamos Bendrijos tikslų ir norėdamos palengvinti informacijos perdavimą ir tikrinimų 
derinimą valstybės narės neturėtų nustatyti papildomų moksliškai nepagrįstų reikalavimų.

Pakeitimas 59
Jiří Maštálka

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas</DocAmend>
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
ir valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tik į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 57 straipsnio 1 dalies d punkte 
(toliau – Eudravigilance duomenų bazė).

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
turėtų perduoti informaciją apie tas 
reakcijas tik valstybėms narėms, o
valstybės narės turėtų perduoti informaciją 
apie tas reakcijas tiesiogiai į Bendrijos 
farmakologinio budrumo duomenų bazę ir 
duomenų apdorojimo tinklą, nurodytą 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57
straipsnio 1 dalies d punkte (toliau –
Eudravigilance duomenų bazė).

Bet kokie pakeitimai nacionalinėje 
duomenų bazėje turėtų būti nedelsiant ir 
automatiškai pateikiami Eudravigilance
duomenų bazėje.
Eudravingilance ir nacionalinė duomenų 
bazė turėtų būti visiškai sąveiki..

Or. en

Pakeitimas

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:
• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
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their own territories;
• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;
• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;
• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports
• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;
• ensure that national databases are complete and updated.
The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Pakeitimas 60
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
ir valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tik į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 57 straipsnio 1 dalies d punkte 
(toliau – Eudravigilance duomenų bazė).

(18) Siekiant supaprastinti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus teikimą, leidimų prekiauti turėtojai 
ir valstybės narės turėtų perduoti 
informaciją apie tas reakcijas tik į 
Bendrijos farmakologinio budrumo 
duomenų bazę ir duomenų apdorojimo 
tinklą, nurodytą Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies 
d punkte (toliau – Eudravigilance duomenų 
bazė). Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti naudojama siekiant vienu 
metu ir elektroniniu būdu informuoti 
atitinkamas valstybes nares apie leidimo 
prekiauti turėtojų pateiktas ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Kai leidimo prekiauti turėtojai informaciją apie jų teritorijoje pastebėtas rimtas įtariamas 
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nepageidaujamas reakcijas pateikia į Eudravigilance duomenų bazę, valstybėms narėms apie 
tai turėtų būti pranešama elektroniniu būdu ir taip papildomai užtikrinama, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos nepraleistų ir neignoruotų šios informacijos.

Pakeitimas 61
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant geresnio farmakologinio 
budrumo procesų skaidrumo, valstybės 
narės turėtų sukurti ir prižiūrėti vaistų 
saugumo interneto svetaines. Tuo pačiu 
tikslu leidimų prekiauti turėtojai turėtų
valdžios institucijas informuoti iš anksto 
apie pranešimus vaistų saugumo 
klausimais, o valdžios institucijos turėtų 
informuoti viena kitą apie tokius 
perspėjimus.

(19) Siekiant geresnio farmakologinio 
budrumo procesų skaidrumo, valstybės 
narės turėtų sukurti ir prižiūrėti vaistų 
saugumo interneto svetaines. Tuo pačiu 
tikslu leidimų prekiauti turėtojai turėtų 
pateikti valdžios institucijoms pranešimus 
dėl vaistų saugumo, kad šios juos iš 
anksto patvirtintų, o valdžios institucijos 
turėtų informuoti viena kitą apie tokius 
perspėjimus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad jokia kompanijų plačiajai visuomenei pateikiama informacija apie 
vaistus nebūtų reklaminė. Informacijos išankstinio patvirtinimo principas jau taikomas 
pakuotės lapeliams, reklaminėms kampanijoms ir plačiajai visuomenei skirtiems 
informaciniams pasiūlymams dėl receptinių vaistų, dėl kurių dabar diskutuojama, todėl 
laikantis nuoseklumo jis turėtų būti taikomas ir farmakologiniam budrumui. 

Pakeitimas 62
Michèle Rivasi

<DocAmend>Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas</DocAmend>
<Article>19 konstatuojamoji dalis</Article>

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant geresnio farmakologinio 
budrumo procesų skaidrumo, valstybės 
narės turėtų sukurti ir prižiūrėti vaistų 
saugumo interneto svetaines. Tuo pačiu 

(19) Siekiant geresnio farmakologinio 
budrumo procesų skaidrumo, valstybės 
narės turėtų sukurti ir prižiūrėti vaistų 
saugumo interneto svetaines. Leidimų 
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tikslu leidimų prekiauti turėtojai turėtų 
valdžios institucijas informuoti iš anksto
apie pranešimus vaistų saugumo 
klausimais, o valdžios institucijos turėtų
informuoti viena kitą apie tokius 
perspėjimus.

prekiauti turėtojams turėtų būti privaloma 
pateikti pranešimus apie vaistų, kuriuos 
jie rengiasi platinti, saugumą valdžios
institucijoms, kad šios juos iš anksto
patvirtintų. Po tokio patvirtinimo, valdžios 
institucijos turėtų nedelsdamos iš anksto
viena kitą informuoti apie šiuos 
pranešimus dėl vaistų saugumo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad jokia kompanijų plačiajai visuomenei pateikiama informacija apie 
vaistus nebūtų reklaminė. Informacijos išankstinio patvirtinimo principas jau taikomas 
pakuotės lapeliams, reklaminėms kampanijoms ir plačiajai visuomenei skirtiems 
informaciniams pasiūlymams dėl receptinių vaistų, dėl kurių dabar diskutuojama, todėl 
laikantis nuoseklumo jis turėtų būti taikomas ir farmakologinio budrumo informacijai.

Pakeitimas 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Pranešimų teikimas per sveikatos 
priežiūros specialistus turėtų būti ypač 
skatinamas tais atvejais, kai gaunama 
informacija galėtų būti svarbi 
nepageidaujamos reakcijos supratimui. 
Siekiant palengvinti šį pranešimų teikimą, 
turėtų būti sudarytos sąlygos lengviau 
pasinaudoti gydymo vaistais duomenimis, 
saugomais paciento sveikatos įrašuose, 
laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti sveikatos priežiūros specialistų, kaip farmakologinio budrumo pranešimų 
teikimo prižiūrėtojų, svarbą.
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Pakeitimas <NumAm>64</NumAm>
<Members>Thomas Ulmer</Members>

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Pranešimų teikimas per sveikatos 
priežiūros specialistus turėtų būti ypač 
skatinamas tais atvejais, kai gaunama 
informacija galėtų būti svarbi 
nepageidaujamos reakcijos reikšmės 
supratimui – tokiais atvejais 
nepageidaujama reakcija siejama su 
gydymo vaistais klaidomis.
Siekiant palengvinti šį pranešimų teikimą, 
turėtų būti sudarytos sąlygos lengviau 
pasinaudoti gydymo vaistais duomenimis, 
saugomais paciento sveikatos įrašuose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti sveikatos priežiūros specialistų, kaip farmakologinio budrumo pranešimų 
teikimo prižiūrėtojų, svarbą. Be to, siekiant labiau padėti teisingai nustatyti dalimas gydymo 
vaistais klaidas, sukeliančias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, svarbu, kad gydytojai ir 
vaistininkai turėtų galimybę pasinaudoti pacientų gydymo vaistais įrašais, visapusiškai 
atsižvelgiant į duomenų apsaugos taisykles.

Pakeitimas 65
Crescenzio Rivellini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Ypač turi būti skatinami pranešimai 
per sveikatos priežiūros specialistus tuo 
atveju, kai jų indėlis yra esminis, kad būtų 
galima suprasti nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą ir gydymo vaistais klaidų 
sukeltų nepageidaujamų reakcijų 
reikšmę. Kad būtų galima sudaryti 
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geresnes galimybes tokio pobūdžio 
pranešimams ir apsaugoti piliečius, 
sveikatos priežiūros specialistams turėtų 
būti užtikrinta galimybė susipažinti su 
pacientų sveikatos bylų duomenimis.

Or. it

Pakeitimas

Svarbu pabrėžti aktyvų sveikatos priežiūros specialisto vaidmenį pranešimuose apie 
farmakologinį budrumą. Be to, kad būtų sudarytos geresnės galimybės teisingesniam galimų 
gydymo vaistais klaidų, kurios sukelia nepageidaujamas reakcijas į vaistus, atpažinimui, 
būtina, kad gydytojai ir vaistininkai kartu turėtų priėjimą prie pacientų sveikatos bylų, kartu 
atsižvelgiant į įstatymą apie asmens duomenų privatumą ir duomenų apsaugą abipusio 
bendradarbiavimo atmosferoje, kur jau buvo pasiekta neblogų rezultatų.

Pakeitimas 66
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Periodinių atnaujinamų saugumo 
ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti 
proporcingi vaistų keliamam pavojui. 
Todėl šių ataskaitų teikimas turėtų būti 
siejamas su naujai leidžiamų prekiauti 
vaistų rizikos valdymo sistema, o 
generinių, gerai žinomų vaistų, taip pat tų 
vaistų, dėl kurių duotas informuotas 
sutikimas, homeopatinių ar tradicine 
paskirtimi vartojamų registruotų augalinių 
vaistų rutininės saugumo ataskaitos 
nebūtinai turėtų būti teikiamos. Tačiau 
visuomenės sveikatos labui valdžios 
institucijos turėtų reikalauti tokių vaistų 
periodinių saugumo ataskaitų, jeigu reikia 
įvertinti jų keliamą riziką ar persvarstyti 
informacijos apie vaistą tinkamumą.

(22) Periodinių atnaujinamų saugumo 
ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti 
proporcingi vaistų keliamam pavojui. 
Todėl šių ataskaitų teikimas turėtų būti 
siejamas su naujai leidžiamų prekiauti 
vaistų rizikos valdymo sistema, o 
generinių, gerai žinomų vaistų, taip pat tų 
vaistų, dėl kurių duotas informuotas 
sutikimas, homeopatinių ar tradicine 
paskirtimi vartojamų registruotų augalinių 
vaistų saugumo ataskaitos turėtų būti 
teikiamos rečiau. Tačiau visuomenės 
sveikatos labui valdžios institucijos turėtų 
reikalauti tokių vaistų periodines saugumo 
ataskaitas teikti konkrečiais intervalais, 
jeigu reikia įvertinti jų keliamą riziką ar 
persvarstyti informacijos apie vaistą 
tinkamumą.

Or. fr
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Pakeitimas

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Pakeitimas 67
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Periodinių atnaujinamų saugumo 
ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti 
proporcingi vaistų keliamam pavojui. 
Todėl šių ataskaitų teikimas turėtų būti 
siejamas su naujai leidžiamų prekiauti 
vaistų rizikos valdymo sistema, o 
generinių, gerai žinomų vaistų, taip pat tų 
vaistų, dėl kurių duotas informuotas 
sutikimas, homeopatinių ar tradicine 
paskirtimi vartojamų registruotų augalinių 
vaistų rutininės saugumo ataskaitos 
nebūtinai turėtų būti teikiamos. Tačiau 
visuomenės sveikatos labui valdžios 
institucijos turėtų reikalauti tokių vaistų 
periodinių saugumo ataskaitų, jeigu reikia 
įvertinti jų keliamą riziką ar persvarstyti 
informacijos apie vaistą tinkamumą.

(22) Periodinių atnaujinamų saugumo 
ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti 
proporcingi vaistų keliamam pavojui. 
Todėl šių ataskaitų teikimas turėtų būti 
siejamas su naujai leidžiamų prekiauti 
vaistų rizikos valdymo sistema, o 
generinių, gerai žinomų vaistų, taip pat tų 
vaistų, dėl kurių duotas informuotas 
sutikimas, homeopatinių ar tradicine 
paskirtimi vartojamų registruotų augalinių 
vaistų rutininės saugumo ataskaitos būtinai
turėtų būti teikiamos. Tačiau visuomenės 
sveikatos labui valdžios institucijos turėtų 
reikalauti tokių vaistų periodinių saugumo 
ataskaitų, jeigu reikia įvertinti jų keliamą 
riziką ar persvarstyti informacijos apie 
vaistą tinkamumą.

Or. fr

Pakeitimas

Reakcijos į vaistą gali būti įvairios – jos priklauso nuo vaisto sudėties ir jo gamybos būdo, 
todėl turėtų būti skelbiamos visų vaistų periodinės atnaujinamos saugumo ataskaitos.
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Pakeitimas 68
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. Farmakologinio 
budrumo veiklos adekvatų finansavimą 
turėtų būti įmanoma užtikrinti renkant 
rinkliavas. Tačiau šių surinktų lėšų 
valdymas nacionalinių kompetentingų 
institucijų turėtų būti nuolat 
kontroliuojamas, kad būtų užtikrintas jų 
nepriklausomumas.

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. 

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo veikla turėtų būti finansuojama valstybės ne tik siekiant užtikrinti 
jos nepriklausomumą, bet ir todėl, kad valstybės narės turi būti visiškai atsakingos už 
farmakologinį budrumą (taip pat jo finansavimą), nes būtent jos padengia išlaidas, 
patiriamas dėl susirgimų ir mirčių, kurias sukelia vaistų pašalinis poveikis. . Remiantis 
Europos Komisijos duomenimis, apie 5 proc. pacientų hospitalizuojama dėl nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus, 5 proc. visų ligoninėse gulinčių pacientų patiria vaistų sukeltą 
nepageidaujamą reakciją, o penktoji pagal dažnumą mirties ligoninėse priežastis yra 
nepageidaujama reakcija į vaistus.

Pakeitimas 69
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. Farmakologinio 

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. 
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budrumo veiklos adekvatų finansavimą 
turėtų būti įmanoma užtikrinti renkant 
rinkliavas. Tačiau šių surinktų lėšų 
valdymas nacionalinių kompetentingų 
institucijų turėtų būti nuolat 
kontroliuojamas, kad būtų užtikrintas jų 
nepriklausomumas.

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo veikla turėtų būti finansuojama valstybės ne tik siekiant užtikrinti 
jos nepriklausomumą, bet ir todėl, kad valstybės narės turi būti visiškai atsakingos už 
farmakologinį budrumą (taip pat jo finansavimą), nes būtent jos padengia išlaidas, 
patiriamas dėl susirgimų ir mirčių, kurias sukelia vaistų pašalinis poveikis. Remiantis 
Europos Komisijos duomenimis, apie 5 proc. pacientų hospitalizuojama dėl nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus, 5 proc. visų ligoninėse gulinčių pacientų patiria vaistų sukeltą 
nepageidaujamą reakciją, o penktoji pagal dažnumą mirties ligoninėse priežastis yra 
nepageidaujama reakcija į vaistus.

</Amend>

Pakeitimas 70
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. Farmakologinio 
budrumo veiklos adekvatų finansavimą 
turėtų būti įmanoma užtikrinti renkant 
rinkliavas. Tačiau šių surinktų lėšų 
valdymas nacionalinių kompetentingų 
institucijų turėtų būti nuolat 
kontroliuojamas, kad būtų užtikrintas jų 
nepriklausomumas.

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. 

Or. en
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Pakeitimas 71
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
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 nepegeidaująmą rekacją 
ir užkirsti jai kelią, taip pat nustatyti, 
kokių priemonių reikėtų imtis siekiant 
sumažinti dėl vaistų vartojimo kylančią 
riziką ir padidinti jų naudingumą, kai šių 
veiksmų tikslas – apsaugoti visuomenės 
sveikatą, turėtų būti galimybė 
nepažeidžiant ES duomenų apsaugos 
teisės aktų apdoroti asmeninius duomenis 
naudojantis Eudravigilance sistema. Tai 
yra visuotinės svarbos tikslas, todėl jo 
siekiant turėtų būti leidžiama tvarkyti 
asmenų, kurių tapatybę galima nustatyti, 
sveikatos duomenis, jei jie tvarkomi tik 
tada, kai būtina, o susijusios šalys vertina 
tvarkymo būtinybę kiekvienu 
farmakologinio budrumo proceso etapu.
1OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas taikomas labai slaptai asmens informacijai, kuri turi būti visiškai apsaugota. Taip 
pat žr. 2009 m. balandžio mėn. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę.
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</Amend>
Pakeitimas 72
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 11 punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas 
ir netikėtas organizmo atsakas į vaistus“;

Or. en

Pagrindimas

Torėtų būti grąžinta pradinė formuluotė (konsoliduotos Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 
11 punktas), kuri yra Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ir Tarptautinės derinimo 
konferencijos (ICH) naudojama apibrėžtis ir kurioje aiškiai nurodoma, kad kalbama apie 
normalias vartojimo sąlygas ir išvengiama supainiojimo su netinkamo naudojimo ar 
piktnaudžiavimo atvejais. 

Pakeitimas 73
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas 
ir netikėtas organizmo atsakas į vaistus.”

„(11) Šalutinis  vaisto poveikis: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus.”     

Or. de

Pakeitimas

Sąvoką „Nepageidaujama reakcija“ reikėtų pakeisti tikslesne, specialistams įprasta ir 
tarptautiniu lygiu vartojama sąvoka „Šalutinis vaisto poveikis“. Tai atitinka ir redakciją 
anglų kalba („adverse drug reaction“).
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Pakeitimas 74
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus

11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus, 
pasireiškiantis asmeniui normaliomis 
dozėmis profilaktiškai, ligai nustatyti ar ją 
gydyti arba fiziologinėms funkcijoms
atstatyti, koreguoti ar pakeisti vartojant 
vaistus

Or. fr

Pakeitimas

Apibrėžties pakeitimo pagrįsti negalima; turėtų būti išsaugota tarptautiniu lygmeniu 
plačiausiai vartojama apibrėžtis (PSO ir Tarptautinėje derinimo konferencijoje (ICH) 
patvirtinta apibrėžtis). Tačiau kartu reikėtų nustatyti gydymo vaistais klaidos ir klaidingo 
vaistų vartojimo sąvokas, kurios įtrauktos į naują Komisijos pasiūlytą apibrėžtį, bet kuriose 
nepateikiami tie patys paaiškinimai.

Pakeitimas 75
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus“;

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus, 
atsirandantis juos vartojant žmogaus 
organizmui įprastomis dozėmis pagal 
vaistų charakteristikų santraukas 
profilaktikos, diagnostikos ar gydymo 
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tikslais arba, kai juos vartojant siekiama 
pakeisti žmogaus fiziologines funkcijas“;
„(11a) vaisto vartojimas ne pagal 
informacinio lapelio reikalavimus: vaisto 
vartojimas ne pagal vaisto charakteristikų 
santrauką, įskaitant gydymo vaistais 
klaidas, kurį papildo netikėtas žalingas 
poveikis;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galime įvertinti šių dviejų skirtingų tipų žalingą ir netikėtą poveikį, kurį sukelia 
vaisto vartojimas, svarbu turėti galimybę atskirti vartojimą pagal vaisto charakteristikų 
santrauką ir vartojimą ne pagal vaisto charakteristikų santrauką (vartojimas ne pagal 
informacinio lapelio reikalavimus ir gydymo vaistais klaidos). Vertinimas lems skirtingą 
kompetentingų institucijų reakciją: kitaip nei dėl nepageidaujamų reakcijų, dėl gydymo 
vaistais klaidų gali būti pateikiami papildomi perspėjimai, tačiau leidimai prekiauti 
nepanaikinami ir nesustabdomi.

</Amend>

Pakeitimas 76
Peter Liese ir Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus“;

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus,
atsirandantis juos vartojant žmogaus 
organizmui įprastomis dozėmis pagal 
vaistų charakteristikų santraukas 
profilaktikos, diagnostikos ar gydymo 
tikslais, arba, kai juos vartojant siekiama 
atkurti, pakoreguoti ar pakeisti žmogaus 
fiziologines funkcijas.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu visame pasaulyje vartoti nuoseklią terminologiją. EB vartojamos apibrėžtys turėtų 
būti tapačios ICH arba PSO nustatytoms apibrėžtims. Termino „nepageidaujama reakcija“ 
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apibrėžtis neatitinka PSO apibrėžties. Dabartinė EB nepageidaujamos reakcijos į vaistą 
apibrėžtis atitinka PSO apibrėžtį ir turėtų būti išsaugoma dėl to, kad ji susieta su dozėmis 
pagal leidimą prekiauti. Kitaip nebus įmanoma nustatyti, kas yra „netikėtas“.

Pakeitimas 77
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas 
ir netikėtas organizmo atsakas į vaistus.”

„(11) Šalutinis  vaisto poveikis: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus.”     

Or. de

Pakeitimas

Sąvoką „Nepageidaujama reakcija“ reikėtų pakeisti tikslesne, specialistams įprasta ir 
tarptautiniu lygiu vartojama sąvoka „Šalutinis vaisto poveikis“. Tai atitinka ir redakciją 
anglų kalba („adverse drug reaction“).

Pakeitimas 78
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(11) Nepageidaujama reakcija: žalingas 
ir netikėtas organizmo atsakas į vaistus.”

„(11) Šalutinis  vaisto poveikis: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus.”     

Or. de
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Pakeitimas

Sąvoką „Nepageidaujama reakcija“ reikėtų pakeisti tikslesne, specialistams įprasta ir 
tarptautiniu lygiu vartojama sąvoka „Šalutinis vaisto poveikis“. Tai atitinka ir redakciją 
anglų kalba („adverse drug reaction“). 
Redakcinė pastaba: likusį direktyvos tekstą ir Reglamentą (EB)  Nr. 726/2004, juos priimant, 
reikia atitinkamai pataisyti.

Pakeitimas 79
Peter Liese ir Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiamas šis punktas:
„(11a) Gydymo vaistais klaida: atsakas, 
kuris nėra nepageidaujama reakcija, 
tačiau atsiranda dėl klaidų ir vaisto 
vartojimo ne pagal vaisto charakteristikų 
santrauką, įskaitant klaidingą vaisto 
vartojimą ir piktnaudžiavimą juo.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu gauti informaciją ir apie gydymo vaistais klaidas, tačiau jas reikėtų atskirti nuo 
nepageidaujamų reakcijų. Suprantama, kad institucijoms svarbu gauti informaciją apie 
gydymo vaistais klaidas. Paprastai nepageidaujama reakcija daro įtaką pakuotės 
informaciniams lapeliui ir vaisto charakteristikų santraukai, nors nėra priežasties šiuose 
dokumentuose aprašyti gydymo vaistais klaidas.

Pakeitimas 80
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiamas šis punktas:
„(13a) Neigiamas poveikis aplinkai: 
vaisto arba jo skilimo produktų 
nepageidaujamas poveikis aplinkai arba 
visuomenės sveikatai per aplinką“

Or. en

Pagrindimas

Medicininio gydymo metu pacientai išskiria vaistus. Vaistai gali pratekėti per nuotėkų valymo 
įrenginius ir užteršti paviršinį, požeminį arba net geriamąjį vandenį.  Neigiamo poveikio 
aplinkai problemą reikia spręsti farmacinės veiklos teisės aktuose. Todėl reikalinga neigiamo 
poveikio aplinkai apibrėžtis.

Pakeitimas 81
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„14. Įtariama nepageidaujama reakcija: 
nepageidaujama reakcija, dėl kurios
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“

„14. Šalutinio vaisto poveikio įtarimas: 
nepageidaujamas įvykis, dėl kurio
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“

Or. de

Pakeitimas

Žr. 1 straipsnio 11 punkto pakeitimą.
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Pakeitimas 82
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„14. Įtariama nepageidaujama reakcija: 
nepageidaujama reakcija, dėl kurios
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“

„14. Šalutinio vaisto poveikio įtarimas: 
nepageidaujamas įvykis, dėl kurio
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“

Or. de

Pakeitimas

Žr. 1 straipsnio 11 punkto pakeitimą.

Pakeitimas 83
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„14. Įtariama nepageidaujama reakcija: 
nepageidaujama reakcija, dėl kurios
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“

„14. Šalutinio vaisto poveikio įtarimas: 
nepageidaujamas įvykis, dėl kurio
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“

Or. de

Pakeitimas

Sąvoką „Nepageidaujama reakcija“ reikėtų pakeisti tikslesne, specialistams įprasta ir 
tarptautiniu lygiu vartojama sąvoka „Šalutinis vaisto poveikis“. Tai atitinka ir redakciją 
anglų kalba („adverse drug reaction“).
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Pakeitimas 84
<Members>Pilar Ayuso</Members>

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(14) Įtariama nepageidaujama reakcija: 
nepageidaujama reakcija, dėl kurios 
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.“;

„(14) Gydymo vaistais klaida: bet koks 
išvengiamas, netyčinis ir nepageidautinas 
įvykis ar incidentas, kuris turi arba galėtu 
turėti žalingą poveikį, nors gydymą 
vaistais kontroliuoja sveikatos priežiūros 
specialistas, pacientas arba vartotojas. 
Gydymo vaistais klaidos, kurios sukelia 
neigiamą poveikį, pranešimo teikimo 
tikslais turėtų būti laikomos 
nepageidaujamomis reakcijomis.“

Or. en

Pakeitimas

Siekiant aiškumo, turėtų būti įtraukta gydymo vaistais klaidos apibrėžtis, kad ši direktyva būtų 
taikoma ne tik leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis vartojamų vaistų sukeltiems 
vengtiniems, neplanuotiems ir nepageidaujamiems reiškiniams, dėl kurių atsiranda 
nepageidaujama reakcija į vaistą, bet ir gydymo vaistais klaidoms bei vartojimui nesilaikant 
vaisto charakteristikų santraukos (žr. 5 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 85
Peter Liese, Chris Davies ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiamas šis punktas:
„(14a) Neigiamas poveikis aplinkai: jis 
apima žalingą poveikį visuomenės 
sveikatai arba aplinkai, ypač 
pasireiškiantį paviršiniame, požeminiame 
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ir geriamajame vandenyje, dėl vaistų ar jų 
skilimo produktų arba vaistų ar jų skilimo 
produktų mišinių pasirodymo aplinkoje.“

Or. en

Pagrindimas

Medicininio gydymo metu pacientai išskiria vaistus su šlapimu. Vaistai prateka per nuotėkų 
valymo įrenginius ir užteršia paviršinį ir požeminį vandenį. Kai vaistai pasiekia vandentiekio 
vandens gręžinius, taip pat virsta grėsme visuomenės sveikatai. Vandens aplinkoje jie gali 
daryti žalingą poveikį florai ir faunai. Todėl neigiamą poveikį aplinkai reikia numatyti teisės 
aktuose dėl farmakologinio budrumo. Todėl reikalinga neigiamo poveikio aplinkai apibrėžtis.

Pakeitimas 86
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(15) Poregistracinis saugumo tyrimas: 
registruoto vaisto tyrimas, atliktas siekiant 
nustatyti, apibūdinti arba kiekybiškai 
įvertinti vaisto pavojų saugumui, 
patvirtinti vaisto saugumo spektrą arba 
įvertinti rizikos valdymo priemonių 
veiksmingumą.“;

„(15) Poregistracinis farmakologinio 
budrumo tyrimas: registruoto vaisto
tyrimas, kurį iš anksto leista atlikti dėl su 
visuomenės sveikata susijusių priežasčių, 
jei nėra kitų gydymo galimybių, arba 
atliktas sveikatos priežiūros institucijų 
prašymu pateikus vaistą į rinką, siekiant 
nustatyti, apibūdinti arba kiekybiškai 
įvertinti vaisto nepageidaujamo poveikio
pavojų arba įvertinti vaisto 
nepageidaujamų pavojų spektrą ir jo 
naudingumo ir pavojingumo balansą arba 
įvertinti rizikos valdymo priemonių 
veiksmingumą.“;

Or. en

Pagrindimas

Poregistraciniu tyrimu siekiama stebėti nepageidaujamą vaisto poveikį žmonėms. 
Vartojamoje formuluotėje turi būti geriau išreiškiamas šių poregistracinių tyrimų tikslas.  
Poregistracinio saugumo tyrimai neturi būti panaudojami siekiant lengviau gauti leidimą 
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tiekti į rinką, jei įvertinimas nėra pakankamas. 

Pakeitimas 87
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 15 punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„(15) Poregistracinis saugumo tyrimas: 
registruoto vaisto tyrimas, atliktas siekiant 
nustatyti, apibūdinti arba kiekybiškai 
įvertinti vaisto pavojų saugumui, 
patvirtinti vaisto saugumo spektrą arba 
įvertinti rizikos valdymo priemonių 
veiksmingumą.“;

Or. en

Pakeitimas 88
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(15) Poregistracinis saugumo tyrimas: 
registruoto vaisto tyrimas, atliktas siekiant 
nustatyti, apibūdinti arba kiekybiškai 
įvertinti vaisto pavojų saugumui, 
patvirtinti vaisto saugumo spektrą arba 
įvertinti rizikos valdymo priemonių 
veiksmingumą.“;

„(15) Poregistracinis farmakologinio 
budrumo tyrimas: registruoto vaisto 
tyrimas, kurį iš anksto leista atlikti dėl su 
visuomenės sveikata susijusių priežasčių, 
jei nėra kitų gydymo galimybių, arba 
atliktas sveikatos priežiūros institucijų 
prašymu pateikus vaistą į rinką, siekiant 
nustatyti, apibūdinti arba kiekybiškai 
įvertinti vaisto nepageidaujamo poveikio
pavojų arba įvertinti vaisto 
nepageidaujamo pavojaus spektrą ir jo 
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naudingumo ir pavojingumo balansą arba 
įvertinti rizikos valdymo priemonių 
veiksmingumą.“;

Or. en

Pagrindimas

Poregistraciniu tyrimu siekiama stebėti nepageidaujamą vaisto poveikį žmonėms. Juo 
nesiekiama stebėti „poregistracinio saugumo“. Poregistracinio saugumo tyrimai neturi būti 
panaudojami siekiant lengviau gauti leidimą tiekti į rinką, jei įvertinimas nėra pakankamas. 

Pakeitimas 89
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 28a punktas pakeičiamas taip: 
„(28a) Naudingumo ir pavojingumo 
balansas: 
Vaisto teigiamų terapinių poveikių ir 
pavojų, apibrėžtų 28 punkte, santykio 
vertinimas.“;

Or. en

Pagrindimas

Vaistų likučių aplinkoje problema gerai žinoma. Tai ne tik aplinkos apsaugos, bet ir 
visuomenės sveikatos dėl aplinkos klausimas. Tačiau vaistų poveikis aplinkai iki šiol nėra 
naudos ir rizikos santykio vertinimo dėl leidimo prekiauti vaistais dalis. Europos aplinkos 
agentūra (2010 m.), Švedijos medicinos produktų agentūra (2009 m.) ir Vokietijos 
patariamoji taryba aplinkos klausimais (2007 m.) pasisako už tai, kad išduodant leidimą būtų 
atsižvelgiama į poveikį aplinkai. 
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Pakeitimas 90
Peter Liese, Chris Davies ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 28a punktas pakeičiamas taip:
„(28a) Naudingumo ir pavojingumo 
balansas: 
Vaisto teigiamų terapinių poveikių ir 
pavojų, apibrėžtų 28 punkte, santykio 
vertinimas.“;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama „pavojų aplinkai“ įtraukti  į naudingumo ir pavojingumo balansą. Jis jau 
įtrauktas į teisės aktus dėl veterinarinių vaistų, o Europos aplinkos agentūros techninėje 
ataskaitoje Nr. 1/2010 jį rekomenduoja įtraukti į teisės aktus dėl žmonėms skirtų vaistų. 
Svarbiausias tikslas – apsaugoti visuomenės sveikatą, kad pacientai galėtų naudotis 
gyvybiškais svarbiais vaistais nerizikuodami sveikata.

Pakeitimas 91
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„28b. Rizikos valdymo sistema: 
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos nustatyti su vaistu 
susijusiems pavojams nustatyti, jiems 
apibūdinti, neleisti jiems kilti arba jiems 
sumažinti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas.

„28b. Rizikos valdymo sistema: speciali
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos su vaistu susijusiems 
pavojams kiekybiškai įvertinti, neleisti 
jiems kilti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas, arba 
priemonės, skirtos iš anksto nustatyti 
naujus pavojus.
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Or. en

Pagrindimas

Visi Europos rinkoje esantys vaistai turi būti atidžiai tikrinami taikant bendrą farmakologinio 
budrumo sistemą, kurios veiksmingumą reikia stiprinti Europos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Rizikos valdymo sistemos tikslas neturi būti „nustatyti su vaistu susijusius pavojus“. Tai turi 
būti padaryta vertinant prieš suteikiant leidimą prekiauti. Taikant rizikos valdymo sistemą 
turi būti sudarytos sąlygos užkirsti kelią prieš suteikiant leidimą prekiauti atlikto vertinimo 
metu nustatytiems pavojams ir kuo anksčiau nustatyti galimus naujus pavojus.

Pakeitimas 92
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„28b. Rizikos valdymo sistema:
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos nustatyti su vaistu 
susijusiems pavojams nustatyti, jiems 
apibūdinti, neleisti jiems kilti arba jiems 
sumažinti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas.

„28b. Rizikos valdymo sistema: speciali
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos su vaistu susijusiems 
pavojams kiekybiškai įvertinti, neleisti 
jiems kilti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas, arba 
priemonės, skirtos iš anksto nustatyti 
naujus pavojus.

Or. en

Pakeitimas 93
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„28b. Rizikos valdymo sistema: 
farmakologinio budrumo veikla ir 

„28b. Rizikos valdymo sistema: speciali
farmakologinio budrumo veikla ir 
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priemonės, skirtos nustatyti su vaistu 
susijusiems pavojams nustatyti, jiems 
apibūdinti, neleisti jiems kilti arba jiems 
sumažinti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas.

priemonės, skirtos su vaistu susijusiems 
pavojams kiekybiškai įvertinti, neleisti 
jiems kilti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas, arba 
priemonės, skirtos iš anksto nustatyti 
naujus pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Visi Europos rinkoje esantys vaistai turi būti atidžiai tikrinami taikant bendrą farmakologinio 
budrumo sistemą, kurios veiksmingumą reikia stiprinti Europos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Rizikos valdymo sistemos tikslas neturi būti „nustatyti su vaistu susijusius pavojus“. Tai turi 
būti padaryta vertinant prieš suteikiant leidimą prekiauti. Taikant rizikos valdymo sistemą 
turi būti sudarytos sąlygos užkirsti kelią prieš suteikiant leidimą prekiauti atlikto vertinimo 
metu nustatytiems pavojams.

Pakeitimas 94
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c. Farmakologinio budrumo sistema: 
sistema, kuria naudojasi leidimo prekiauti 
turėtojai ir valstybės narės, kad galėtų 
įvykdyti IX antraštinėje dalyje išvardytas 
užduotis ir pareigas, sukurta stebėti 
registruotus vaistus ir nustatyti visus 
vaisto pavojingumo ir naudingumo balanso 
pokyčius.

28c. Farmakologinio budrumo sistema: 
sistema, kurią taikydami leidimo prekiauti 
turėtojai ir valstybės narės, kad galėtų 
įvykdyti IX antraštinėje dalyje išvardytas 
užduotis ir pareigas, turi galimybę:

a) rinkti vaistų priežiūrai naudingą 
informaciją, visų pirma apie 
nepageidaujamą žmonėms skirtų vaistų 
poveikį, įskaitant netinkamą vaistų 
vartojimą, piktnaudžiavimą vaistais ir 
gydymo vaistais klaidas; ir
b) moksliškai įvertinti šią informaciją 
siekiant nustatyti visus registruotų vaistų
pavojingumo ir naudingumo balanso 
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pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma perimti pradinę formuluotę (konsoliduotos Direktyvos 2001/83/EB 102 straipsnis), 
kurioje aiškiai nurodomos farmokologinio budrumo sistemos užduotys (informacijos rinkimas 
ir mokslinis vertinimas). Farmakologinis budrumas – stebimoji mokslo disciplina, kurios 
tikslas – stebėti nepageidaujamą vaisto poveikį žmonėms. Ja nesiekiama stebėti vaistų 
saugumo (dviprasmiška formuluotė „orientuotas į produktą“ vietoj formuluotės „orientuotas 
į pacientą“). 

Pakeitimas 95
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c. Farmakologinio budrumo sistema: 
sistema, kuria naudojasi leidimo prekiauti 
turėtojai ir valstybės narės, kad galėtų
įvykdyti IX antraštinėje dalyje išvardytas 
užduotis ir pareigas, sukurta stebėti 
registruotus vaistus ir nustatyti visus 
vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balanso pokyčius.

28c. Farmakologinio budrumo sistema: 
sistema, leidžianti:

a) rinkti vaistų stebėsenai naudingą 
informaciją, ypač apie nepageidaujamas 
žmonių reakcijas į juos, įskaitant 
klaidingą vaistų vartojimą, 
piktnaudžiavimą vaistais ir gydymo 
vaistais klaidas;
b) moksliškai vertinti šią informaciją 
siekiant nustatyti visus registruotų vaistų 
pavojingumo ir naudingumo balanso 
pokyčius;
c) leidimo prekiauti turėtojams ir 
valstybėms narėms įvykdyti IX 
antraštinėje dalyje išvardytas užduotis ir 
pareigas.
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Or. fr

Pakeitimas

Įtraukiama pirmiau Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta farmakologinio budrumo sistemos 
apibrėžtis, nes Komisijos pasiūlyme nenurodomos informacijos rinkimo ir mokslinio 
vertinimo užduotys.

Pakeitimas 96
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 32 a, 32 b ir 32 c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įterpiami 32a, 32b ir 32c punktai:
„32a. Gydymo vaistais klaida: netyčinis su 
vaistu susijusio veiksmo neatlikimas arba 
atlikimas, kuris gali būti pavojaus arba 
nepageidaujamo poveikio pacientui 
priežastis ir kuris gali būti susijęs su vienu 
ar daugiau vaisto naudojimo etapu, pvz., 
vaisto parinkimu, paskyrimu, platinimu, 
patvirtinimu, parengimu, saugojimu, 
tiekimu, administravimu, informacija ir 
gydomojo poveikio stebėsena, taip pat su 
jo sąsajomis, pvz., perdavimu arba 
perrašymu.
32b. Netinkamas vaisto vartojimas: vaisto 
vartojimas, kuris neatitinka vaisto 
charakteristikų santraukos (VCS) 
rekomendacijų. 
32c. Mediciniškai pagrįstas vaisto 
vartojimas neatitinkantis patvirtintų 
indikacijų: specialus vartojimo atvejis 
sąmoningai nesilaikant vaisto 
charakteristikų santraukos (VCS) dalies 
„indikacijos“ rekomendacijų, bet 
paremtas vertinimo duomenimis.“

Or. en
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Pagrindimas

Apibrėžčių „gydymo vaistais klaida“, „netinkamas vaisto vartojimas“„mediciniškai pagrįstas 
vaisto vartojimas neatitinkantis patvirtintų indikacijų“ įtraukimas naudingas dėl to, kad 
galima informatyviau klasifikuoti ir registruoti farmakologinio budrumo duomenis, susijusius 
su vaisto vartojimo sąlygomis.

Pakeitimas 97
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 32 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Įterpiamas šis 32a punktas:
32a. Gydymo vaistais klaida: netyčinis su 
vaistu susijusio veiksmo neatlikimas arba 
atlikimas, dėl kurio pacientui gali kilti 
pavojus arba nepageidaujamas poveikis. 
Pagal apibrėžtį gydymo vaistais klaidos 
gali būti išvengta, nes ji rodo, kas galėjo 
būti padaryta ir kas nebuvo padaryta 
gydant pacientą vaistais. Gydymo vaistais 
klaida gali būti susijusi su vienu ar keliais 
vaisto naudojimo etapais, pvz., vaisto 
parinkimu, paskyrimu, platinimu, receptų 
analize, parengimu, saugojimu, tiekimu, 
administravimu, informacija ir gydomojo 
poveikio stebėsena, taip pat su jo 
sąsajomis, pvz., perdavimu arba 
perrašymu.

Or. fr

Pakeitimas

Apibrėžties pakeitimo pagrįsti negalima; turėtų būti išsaugota tarptautiniu lygmeniu 
plačiausiai vartojama apibrėžtis (PSO ir Tarptautinėje derinimo konferencijoje (ICH) 
patvirtinta apibrėžtis). Tačiau kartu reikėtų nustatyti gydymo vaistais klaidos ir klaidingo 
vaistų vartojimo sąvokas, kurios įtrauktos į naują Komisijos pasiūlytą apibrėžtį, bet kuriomis 
nepateikiami tie patys paaiškinimai.
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Pakeitimas 98
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 32 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Įterpiamas šis 32b punktas:
32b. Netinkamas vaisto vartojimas: vaisto 
vartojimas nesilaikant vaisto 
charakteristikų santraukos (VCHS) 
rekomendacijų.

Or. fr

Pakeitimas

Žr. 32a punkto pakeitimą.

Pakeitimas 99
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 32 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Įterpiamas šis 32c punktas:
32c. Mediciniškai pagrįstas vaisto 
vartojimas nesilaikant patvirtintų 
indikacijų: specialus vartojimo atvejis 
sąmoningai nesilaikant vaisto 
charakteristikų santraukos (VCHS) dalies 
„indikacijos“ rekomendacijų, bet 
paremtas vertinimo duomenimis.

Or. fr

Pakeitimas

Pagal 32a punktą.
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Pakeitimas 100
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 32 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Įterpiamas šis 32d punktas:
32d. Konfidencialūs komerciniai 
duomenys: dokumentai, duomenys arba 
informacija nustatytą laiką, kuris turi būti 
nurodytas, laikomi komercine paslaptimi, 
jeigu įrodoma, kad juos atskleidus bus 
neproporcingai pakenkta leidimo 
prekiauti turėtojo komerciniams 
interesams, išskyrus atvejus, kai nepaisant 
šios žalos atskleidimas pagrindžiamas 
labai svarbiu viešuoju interesu. 
Visuomenės sveikatos duomenys, ypač 
ikiklinikiniai, klinikiniai ir 
farmakologinio budrumo duomenys, 
niekada negali būti laikomi komercine 
paslaptimi. Pardavimo apimties duomenys 
taip pat turi būti skelbiami viešai, nes tai 
moksliniai duomenys, leidžiantys įvertinti, 
kokiu lygmeniu pasireiškia 
nepageidaujama žmonių reakcija į 
konkretų vaistą.

Or. fr

Pakeitimas

Pagal 32a punktą.
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Pakeitimas 101
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
8 straipsnio 3 dalies i punkto 2a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) po i punkto antros įtraukos įterpiama 
nauja įtrauka:
– ekotoksikologinių tyrimų; ir

Or. en

Pagrindimas

Prašydami išduoti leidimus prekiauti, vaistų gamintojai turėtų pateikti teisingus 
ekotoksikologinius savo vaistų duomenis. Tai yra tinkamo rizikos įvertinimo prielaida. 

Pakeitimas 102
Peter Liese, Chris Davies ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
8 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) po i punkto antros įtraukos įterpiama 
nauja įtrauka:
„– ekotoksikologinių tyrimų;“ 

Or. en

Pagrindimas

Prašydami išduoti leidimus prekiauti, vaistų gamintojai ne visada pateikia ekotoksikologinius 
savo vaistų duomenis tikriausiai dėl to, kad jų nepateikimas neturi įtakos leidimo išdavimo 
proceso baigčiai. Jei trūksta duomenų, neįmanoma atlikti rizikos vertinimo. Skaičiuojant 
įvertinto pavojaus aplinkai pokyčius reikia, kad gamintojas būtų pateikęs pirminius duomenis.
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Pakeitimas 103
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
8 straipsnio 3 dalies I a punkto įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ia) pareiškėjo farmakologinio budrumo 
sistemos trumpas aprašymas, kuriame 
nurodomi tokie punktai:

„ia) pareiškėjo farmakologinio budrumo 
sistemos išsamus ir trumpas aprašymas, 
kuriame nurodomi tokie punktai:

Or. fr

Pakeitimas

Reikalavimas pateikti šį „išsamų aprašymą“ (pagal konsoliduotos Direktyvos 2001/83/EB 8 
straipsnio ia punkte pateiktą apibrėžtį) yra svarbi nuostata, leidžianti patikrinti, kokios 
priemonės taikomos. Šį reikalavimą būtina išlaikyti.

Pakeitimas 104
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas ir 11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) įterpiamas šis 3a punktas:

„3a. esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;
b) įterpiama ši pastraipa:

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
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nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.

Or. fr

Pakeitimas

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Pakeitimas 105
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas šis 3a punktas: a) įterpiamas šis 3a punktas:

„3a. esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir veiksmingai, 
santrauka;

“3a) visiems vaistams, išskyrus 10 
straipsnyje, 10 straipsnio a ir c dalyse, 14 
straipsnyje, 16 straipsnyje ir 16 straipsnio 
a dalyje nurodytus vaistus, skirtos esminės 
informacijos, kuri būtina norint vaistą 
vartoti saugiai ir veiksmingai, santrauka;“

Or. en

Pagrindimas

Išimtys turėtų būti daromos tam tikrų kategorijų vaistams, turintiems ypatingai aukšto 
saugumo lygio charakteristikas. Tai turi itin didelę ekonominę reikšmę homeopatiniams 
vaistams, nes juos gaminančios farmacijos kompanijos daugiausia yra MVĮ. Reguliavimo ir 
administracinė našta, susijusi su farmakologiniu budrumu turėtų būti proporcinga ir 
veiksminga, todėl ji turėtų apsiriboti priemonėmis, kurių reikia šiam tikslui, ypač kalbant apie 
homeopatinius vaistus.
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Pakeitimas 106
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas šis 3a punktas: Išbraukta.
“3a. esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;

Or. en

Pagrindimas

Santraukų įdiegimas yra sudėtingas – tuo labiau, kad nenustatyti jų elementai. Kyla rizika, 
kad pacientai perskaitys tik šią dalį, nors faktiškai turėtų perskaityti visą informacinį lapelį. 
Įtraukus santrauką, informacinio lapelio aiškumo problema neišsprendžiama. Jos turėtų būti 
sprendžiamos persvarstant informacinio lapelio nuostatas.

Pakeitimas 107
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas ir 11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Įterpiamas šis 3a punktas: a) Įterpiamas šis 3a punktas:
„3a. esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

„3a. per 24 mėnesius nuo šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje Komisija 
įsipareigoja Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikti ataskaitą dėl vaisto 
charakteristikų santraukos ir pakuotės
lapelio tinkamumo atsižvelgiant į pacientų 
ir sveikatos priežiūros specialistų 
poreikius. Šiuo pagrindu Komisija 
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prireikus teikia rekomendacijas ir (arba) 
teisėkūros pasiūlymus, kad patobulintų 
šiuos du dokumentus.“

b) Papildoma šia pastraipa:
Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.

Or. xm

Pakeitimas

Šiuo metu neatrodo, kad vaisto charakteristikų santrauka ir pakuotės lapelis visiškai atitinka 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų poreikius. Todėl atsižvelgdama į praktikos 
pokyčius, žinias ir pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų prašymus Komisija galėtų 
tinkamai atlikti šių dviejų dokumentų taikymo ir pateikimo tyrimą.

Pakeitimas 108
Antonyia Parvanova ir Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas šis 3a punktas: Išbraukta.
„3a. esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;

Or. en

Pakeitimas

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 
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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.
The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 
Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Pakeitimas 109
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

„Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys, o prieš jį turi būti 
pateikiamas simbolis        : „Šis vaistas
naujas rinkoje mažiau nei 3 metus arba 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Or. en

Pakeitimas 110
Antonyia Parvanova ir Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

„Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šiam vaistui 
taikoma poregistracinė saugos priežiūra. 
Apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas reikėtų pranešti savo gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. a) dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 111
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 1 dalies 3 a punktas ir 11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įterpiamas šis 3a punktas:

„3a. esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;
(b) įterpiama ši pastraipa: (b) įterpiama ši pastraipa:

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše,
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.
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Or. hu

Pagrindimas

Nėra pagrindo esminę informaciją pateikti atskirame lauke, nes pacientas ir gydytojas esminę 
informaciją, reikalingą saugiau ir veiksmingai vartoti vaistą, gali gauti perskaitę visą vaisto 
charakteristikų santrauką arba pakuotės lapelį. Esminės informacijos apibendrinimas galėtų 
paskatinti paciento ir gydytojo polinkį apriboti savo dėmesį tuo, kas parašyta langelyje su 
juodu rėmeliu, o tai galiausiai galėtų pakenkti saugiam vaisto vartojimui.

Pakeitimas 112
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys, o prieš jį turi būti 
pateikiamas simbolis : „Šis vaistas naujas 
ir yra rinkoje mažiau nei 3 metus arba yra 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Or. en

Pagrindimas

Specialūs įspėjimai apie visus naujai leidžiamus prekiauti vaistus, taip pat intensyviai 
stebimus vaistus, padėtų sveikatos specialistams ir pacientams atkreipti dėmesį į naujai ne 
ilgiau nei tris metus leidžiamus prekiauti rinkoje vaistus ir padidintų budrumą bei paskatintų 
teikti pranešimus apie bet kokią pastebėtą nepageidaujamą reakciją.
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<Amend>Pakeitimas <NumAm>113</NumAm>
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis 
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis : Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos specialistai jau bus gerai susipažinę su juodo trikampio simboliu, kuris visoje ES 
naudojamas žymėti naujiems vaistams, kurie intensyviai stebimi, (vaistams, kuriuos parduoti 
suteiktas leidimas pagal vadinamąją centralizuotą procedūrą). Tačiau sakinys „Šis vaistas 
intensyviai stebimas“ nėra būtinas, nes galėtų įbauginti pacientus apskritai nenaudoti šio 
vaisto. 

Pakeitimas 114
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše,
charakteristikų santraukoje turi būti 

Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, informaciniame lapelyje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis naujai 
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įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

patvirtintas vaistas intensyviai stebimas
siekiant plėsti žinias apie jo sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“. Prie šio sakinio pridedamas 
apversto juodo trikampio simbolis  . 
Juodas trikampis taip pat turi būti ant 
išorinės pakuotės.

Or. en

Pagrindimas

Galių suteikimas pacientams ir sveikatos specialistams; norint, kad būtų teikiami pranešimai, 
jie turi suprasti, kodėl reikia pranešti. Jeigu pacientai supranta, kad jų vartojami vaistai jiems 
naudingi (t. y. esant sunkiai būklei, pvz., sergant vėžiu, arba lėtai vystantis chroniškai ligai), 
toks paaiškinimas ne diskredituos jų gydymosi režimo laikymąsi, o priešingai – suteiks jiems 
galių ir pasitikėjimo. 

</Amend>
Pakeitimas 115
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Įrodyta, kad šis 
vaistas padėjo pacientams, kurių būklė 
tokia, kaip jūsų. Kaip ir kitų vaistų atveju, 
šio vaisto saugumas stebimas. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.

Or. en
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Pagrindimas

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame sąraše, kurių 
leidimams taikomos specialios sąlygos, produkto charakteristikų santraukoje turėtų būti 
paminėta, kad stebimas produkto saugumas, o ne tiesiog, kad produktas intensyviai stebimas. 
Tokia griežta formuluotė galėtų dar labiau paskatinti pacientus nesilaikyti nurodymų dėl 
gydymo ir netiesiogiai trukdyti pranešti apie galimas neigiamas reakcijas į kitus produktus, 
kurie neįtraukti į šią kategoriją. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti 
skatinami pranešti apie visas galimas nepageidaujamas reakcijas.

Pakeitimas 116
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas jį įregistravus. Apie 
visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės adresas> 
arba savo gydytojui, vaistininkui ar bet 
kokiam kitam sveikatos priežiūros 
specialistui“.

Or. fr

Pakeitimas

Be interneto, kuriuo ne visi pacientai gali naudotis, gydytojai, vaistininkai ir kiti
sveikatos priežiūros specialistai yra tie asmenys, su kuriais pacientai palaiko išskirtinį ryšį.
Todėl taip pat būtina nurodyti, kad galima pranešti sveikatos priežiūros
specialistams.
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Pakeitimas 117
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b a) pridedama tokia dalis:
Ši esminės informacijos santrauka būtų 
peržiūrėta įsigaliojus naujai direktyvai dėl 
pacientams skirtos informacijos, kurią 
turi pasiūlyti Komisija“:

Or. en

Pagrindimas

Direktyva dėl pacientams skirtos informacijos yra svarbi vaistų teisės aktų rinkinio dalis, 
todėl, kai tik įsigalios ši direktyva, bus būtina persvarstyti esminės informacijos santraukos, 
kaip saugiai ir veiksmingai vartoti vaistą, persvarstytą tekstą.

Pakeitimas 118
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
16 c straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 16c straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 
pakeičiama taip:
Komitetas apsvarsto, ar visiškai 
atitinkama kitus 16a straipsnyje minėtus 
supaprastintos registracijos kriterijus. Jei 
Komitetas mano, kad galima, jis parengia 
16h straipsnio 3 dalyje minėtą Bendrijos 
žolių monografiją, kaip nurodyta 16 
straipsnio 3 dalyje, kurios laikosi 
valstybės narės, kai dėl jos priimamas 
galutinis sprendimas.
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Or. en

Pagrindimas

Bendrijos monografijų rengimo procedūra bus veiksminga tik tada, kai valstybės narės bus 
įsipareigojusios laikytis Bendrijos monografijų.

Pakeitimas 119
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos nedelsdamos paskelbia 
kiekvieno vaisto, leidimą prekiauti kuriais 
jos suteikė, leidimą prekiauti kartu su 
vaisto charakteristikų santrauka ir visas 
sąlygas, nustatytas pagal 21a, 22 ir 22a 
straipsnius, ir šių sąlygų įvykdymo 
terminus.

„3. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos nedelsdamos paskelbia 
kiekvieno vaisto, leidimą prekiauti kuriais 
jos suteikė, leidimą prekiauti kartu su 
pakuotės lapeliu, vaisto charakteristikų 
santrauka ir visas sąlygas, nustatytas pagal 
21a, 22 ir 22a straipsnius, ir šių sąlygų 
įvykdymo terminus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pateikti išsamią ir tikslią informaciją plačiajai visuomenei, suteikiant leidimą 
prekiauti produktu taip pat turėtų būti viešai paskelbtas informacijos lapelis.

Pakeitimas 120
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos parengia vaisto ir ikiklinikinių 

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos parengia vaisto ir ikiklinikinių 
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tyrimų, klinikinių bandymų rezultatų ir 
rizikos valdymo sistemos bei atitinkamo 
vaisto farmakologinio budrumo sistemos 
vertinimo ataskaitą ir pateikia pastabas. 
Vertinimo ataskaita atnaujinama ir 
papildoma, kai tik gaunama nauja 
informacija, kuri turi reikšmės vertinant 
atitinkamo vaisto kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą.

tyrimų, klinikinių bandymų rezultatų ir 
rizikos valdymo sistemos bei atitinkamo 
vaisto farmakologinio budrumo sistemos 
vertinimo ataskaitą ir pateikia pastabas. 
Vertinimo ataskaitoje nurodoma natūrali 
ligos eiga, prireikus jau egzistuojantys 
indikacijos, kuriai pateikta paraiška, 
gydymo būdai ir ar vaistas reiškia 
pastebimą gydymo pažangą lyginant su 
egzistuojančiais gydymo būdais 
(„papildoma nauda“ arba „suteiktos 
gydymo paslaugos pagerinimas“).
Vertinimo ataskaita atnaujinama ir 
papildoma, kai tik gaunama nauja 
informacija, kuri turi reikšmės vertinant 
atitinkamo vaisto kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. 

Or. en

Pagrindimas

Tolesnis leidimo prekiauti išdavimo kriterijų stiprinimas siekiant įtraukti gydymo pažangos 
lyginant su egzistuojančiais gydymo būdais  įrodymą (papildoma gydymo nauda) sumažintų 
nereikalingą pavojų pacientams.

Pakeitimas 121
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos parengia vaisto ir ikiklinikinių 
tyrimų, klinikinių bandymų rezultatų ir 
rizikos valdymo sistemos bei atitinkamo 
vaisto farmakologinio budrumo sistemos 
vertinimo ataskaitą ir pateikia pastabas. 
Vertinimo ataskaita atnaujinama ir 
papildoma, kai tik gaunama nauja 
informacija, kuri turi reikšmės vertinant 
atitinkamo vaisto kokybę, saugumą ir 

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos parengia vaisto ir ikiklinikinių 
tyrimų, klinikinių bandymų rezultatų ir 
rizikos valdymo sistemos bei atitinkamo 
vaisto farmakologinio budrumo sistemos 
vertinimo ataskaitą ir pateikia pastabas. 
Vertinimo ataskaitoje nurodoma natūrali 
ligos eiga, prireikus jau egzistuojantys 
indikacijos, kuriai pateikta paraiška, 
gydymo būdai ir ar vaistas reiškia 
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veiksmingumą. pastebimą gydymo pažangą lyginant su 
egzistuojančiais gydymo būdais 
(„papildoma nauda“ arba „suteiktos 
gydymo paslaugos pagerinimas“).
Vertinimo ataskaita atnaujinama ir 
papildoma, kai tik gaunama nauja 
informacija, kuri turi reikšmės vertinant 
atitinkamo vaisto kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. 

Or. en

Pagrindimas

Sumažinti nepageidaujamo poveikio pacientams žalą galima visų pirma vengiant vaistų 
vartojimo, kai jie nenaudingi. Siekiant sumažinti nepageidaujamo poveikio žalą pacientams 
turi būti keičiami ir leidimo prekiauti išdavimo kriterijai: reikalaujant, kad prašymo suteikti 
leidimą prekiauti pateikimo metu būtų įrodyta, jog naujas vaistas reiškia gydymo pažangą, 
būtų galima išvengti bereikalingų pavojų gyventojams, kai žalos galima išvengti. 

Pakeitimas 122
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nedelsdamos paskelbia vertinimo ataskaitą 
ir pateikia argumentus, išbraukusios visą 
konfidencialią komercinę informaciją. 
Kiekvienos indikacijos, kuriai pateikta 
paraiška, pagrindimas pateikiamas atskirai.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nedelsdamos paskelbia galutinę vertinimo 
ataskaitą ir pateikia argumentus, 
išbraukusios visą konfidencialią komercinę 
informaciją. Kiekvienos indikacijos, kuriai 
pateikta paraiška, pagrindimas pateikiamas 
atskirai.

Or. fr

Pakeitimas

Siekiant geriau informuoti visuomenę svarbu nurodyti, kad informacijos turi būti ieškoma 
galutinėje ataskaitoje. Iš tikrųjų prieš pasiekiant galutinį rezultatą pagal farmakologinio 
budrumo metodus turi būti vykdoma daug vienas paskui kitą einančių etapų. Todėl atrodo 
naudinga visuomenę supažindinti su išvadomis, o ne su tarpiniais tyrimais, kurie vėliau turi 
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būti tikrinami. Taikant šį mechanizmą visuomenė neturi būti išgąsdinta pateikiant dar 
negalutinius vertinimus, bet jai turi būti perduota moksliškai patvirtinta informacija.

Pakeitimas 123
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų:

Jeigu tiekiant vaistą patenkinami 
trūkstamų vaistų poreikiai, o jo 
pavojingumo ir naudingumo balansas 
teigiamas, leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų:

Or. fr

Pakeitimas

Šiuo pakeitimu siekiama šį straipsnį suderinti su galiojančiomis centralizuoto leidimų 
prekiauti išdavimo nuostatomis, kuriose nustatyta, kad prašymą išduoti tokius leidimus 
prekiauti būtina pagrįsti visuomenės sveikatos reikmėmis (pavyzdžiui, gydant pacientus 
atsidurta padėtyje be išeities).

Pakeitimas 124
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio įžanginiai žodžiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų: 

Jei rinkoje nepatenkinamas vaisto 
poreikis ir jei pavojingumo ir 
naudingumo balansą galima laikyti 
palankiu, leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš
šių sąlygų: 
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Or. en

Pakeitimas 125
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio įžanginiai žodžiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų: 

Jei rinkoje nepatenkinamas vaisto 
poreikis ir jei pavojingumo ir 
naudingumo balansą galima laikyti 
palankiu, leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų: 

Or. en

Pakeitimas

This Pakeitimas is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Pakeitimas 126
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų:

Papildant 19 straipsnio nuostatas, 
leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų:
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Or. fr

Pakeitimas

Šiuo nauju straipsniu neturi būti suteikiama galimybė visuotinai išduoti „lengvus“ leidimus 
prekiauti, nustatant panašią tvarką į tą, kuri taikoma 22 straipsnyje nurodytiems leidimams 
prekiauti, išduodamiems įvykdžius sąlygas ir griežtai kontroliuojant.

Pakeitimas 127
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų:

Jei rinkoje nepatenkinami vaisto ir 
visuomenės sveikatos poreikiai ir jei 
naudingumo ir pavojingumo balansas 
palankus, leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Centralizuotas sąlyginis leidimas prekiauti gali būti suteikiamas tik tada, jei pavojingumo ir 
naudingumo balansas teigiamas, nauda visuomenės sveikatai nusveria riziką nepaisant to, 
kad dar reikia papildomų duomenų apie vaistą, ir jei reikia patenkinti esamą paklausą.

Pakeitimas 128
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimas prekiauti gali būti suteiktas, jei 
tenkinama viena arba kelios iš šių sąlygų: 

Jei rinkoje nepatenkinamas vaisto 
poreikis ir jei pavojingumo ir 
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naudingumo balansą galima laikyti 
palankiu, leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų: 

Or. en

Pakeitimas

This Pakeitimas is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Pakeitimas 129
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.“

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai. Jei iki 
nurodyto termino neįvykdomos sąlygos, 
kurios nurodomos suteikiant leidimą 
prekiauti, kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė ir skiriama pakankamai 
lėšų nedelsiant sustabdyti arba atšaukti 
leidimą prekiauti.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 21a straipsnio įžangos pagrindimą.
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Pakeitimas 130
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio paskutinė 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.“

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai. Jei iki 
nurodyto termino neįvykdomos sąlygos, 
kurios nurodomos suteikiant leidimą 
prekiauti, kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė ir skiriama pakankamai 
lėšų nedelsiant sustabdyti arba atšaukti 
leidimą prekiauti.“

Or. en

Pakeitimas 131
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio 4 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.

Leidime prekiauti nustatomi sąlygų 
įvykdymo terminai.

Or. fr

Pakeitimas

Žr. 21a straipsnio įžanginės dalies pagrindimą.
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Pakeitimas 132
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 dalis
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio 4 punktos pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai ir nurodoma, 
kad leidimas pratęsiamas, jeigu nustatytu 
laiku įvykdomos nurodytos sąlygos.

Or. fr

Pakeitimas

Žr. 21a straipsnio įžanginės dalies pagrindimą.

Pakeitimas 133
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnio 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.“

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai. Jei iki 
nurodyto termino neįvykdomos sąlygos, 
kurios nurodomos suteikiant leidimą 
prekiauti, kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė ir skiriama pakankamai 
lėšų nedelsiant sustabdyti arba atšaukti 
leidimą prekiauti.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 21a straipsnio įžangos pagrindimą.
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Pakeitimas 134
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtiniais atvejais ir pasikonsultavus su 
pareiškėju, leidimą prekiauti galima
suteikti reikalaujant, kad pareiškėjas 
laikytųsi tam tikrų sąlygų, visų pirma 
susijusių su vaisto saugumu, pranešimu 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms apie bet kokį nelaimingą 
atsitikimą jį vartojant ir veiksmais, kurių 
turi būti imtasi.

Išimtiniais atvejais ir pasikonsultavus su 
pareiškėju, leidimą prekiauti galima 
suteikti reikalaujant, kad pareiškėjas imtų 
taikyti specifines procedūras, visų pirma 
susijusias su vaisto saugumu, pranešimu 
kompetentingoms institucijoms apie bet 
kokį nelaimingą atsitikimą jį vartojant ir 
veiksmais, kurių turi būti imtasi. 

Šis leidimas prekiauti gali būti suteiktas tik 
jei pareiškėjas gali įrodyti, kad jis negali 
pateikti išsamių vaisto veiksmingumo ir 
saugumo įprastomis vartojimo sąlygomis 
duomenų dėl objektyvių patikrinamų 
priežasčių remiantis vienu iš I priede 
nurodytų motyvų.

Šis leidimas prekiauti gali būti suteiktas tik 
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.“

Leidimo prekiauti galiojimo pratęsimas 
priklauso nuo kasmet atliekamo 
pakartotinio šių sąlygų įvertinimo.“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančių teisės aktų formuluotė užtikrina griežtesnius kriterijus ir geresnę vartotojo 
apsaugą nuo pirma laiko išduotų leidimų prekiauti vaistais pavojaus.

Pakeitimas 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2001/83/EB
22 a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Suteikusi leidimą prekiauti, nacionalinė 
kompetentinga institucija gali reikalauti, 
kad leidimo prekiauti turėtojas atliktų 
poregistracinį saugumo tyrimą, jeigu kyla 
abejonių dėl vaisto, leidimas prekiauti 
kuriuo yra suteiktas, saugumo. 
Reikalavimas pateikiamas raštu išsamiai jį 
pagrindžiant ir jame nurodomi tyrimo 
tikslai bei pateikimo ir atlikimo terminai.

1. Suteikusi leidimą prekiauti, nacionalinė 
kompetentinga institucija gali reikalauti, 
kad leidimo prekiauti turėtojas atliktų 
poregistracinį saugumo tyrimą, jeigu kyla 
abejonių dėl vaisto, leidimas prekiauti 
kuriuo yra suteiktas, saugumo. 
Reikalavimas pateikiamas raštu išsamiai jį 
pagrindžiant moksliniais argumentais ir 
jame nurodomi tyrimo tikslai bei pateikimo 
ir atlikimo terminai.

Or. fr

Pakeitimas

Paprašius atlikti papildomą poregistracinį saugumo tyrimą, jis turėtų būti grindžiamas 
moksliniais argumentais. Šiuo klausimu Komisijos pasiūlymas nepakankamai tikslus.

Pakeitimas 136
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2001/83/EB
23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balansą galima būtų vertinti nuolat, 
nacionalinė kompetentinga institucija bet 
kuriuo metu gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas atsiųstų duomenis, 
patvirtinančius teigiamą pavojingumo ir 
naudingumo balansą.

4. Kad vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balansą galima būtų vertinti nuolat, 
nacionalinė kompetentinga institucija bet 
kuriuo metu gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas per savo 
farmakologinio budrumo sistemą atsiųstų 
duomenis, kurie būtini pavojingumo ir 
naudingumo balanso įvertinimui iš naujo.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl interesų konflikto farmacijos įmonės negali būti vieninteliais subjektais, kurių prašoma 
pateikti duomenis siekiant įvertinti, ar nepakito jų vaistų pavojingumo ir naudingumo 
balansas. 
Kompetentingoms institucijoms reikia atlikti vaistų pavojingumo ir naudingumo balanso 
mokslinį vertinimą, įvertinant visus turimus duomenis – ne tik farmacijos įmonių, bet ir 
farmakologinio budrumo sistemų duomenis.
Frazė „patvirtinančius teigiamą pavojingumo ir naudingumo balansą“ yra labai 
dviprasmiška, nes joje numatomas duomenų analizės rezultatas!

Pakeitimas 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête ir Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Vieną kartą pratęsus leidimą prekiauti, 
jis galioja neribotą laiką, nebent 
nacionalinė kompetentinga institucija 
priimtų sprendimą, motyvuodama 
farmakologiniu budrumu ar nepakankamu 
vaisto poveikiu, papildomai pratęsti 
leidimo galiojimą penkerių metų 
laikotarpiui pagal 2 dalį.“

„3. Vieną kartą pratęsus leidimą prekiauti, 
jis galioja neribotą laiką, nebent 
kompetentinga institucija priimtų 
sprendimą, motyvuodama farmakologiniu 
budrumu, papildomai pratęsti leidimo 
galiojimą penkerių metų laikotarpiui pagal 
2 dalį.“

Or. en

Pakeitimas

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.
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Pakeitimas 138
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Koordinavimo grupė įsteigiama šiais 
tikslais:

1. „Įsteigiamos dvi koordinavimo grupės:

a) abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupė įsteigiama
šiais tikslais:

a) 4 skyriuje nustatyta tvarka nagrinėti 
visus klausimus, susijusius su leidimu 
prekiauti vaistu dviejose arba keliose 
valstybėse narėse;

i) 4 skyriuje nustatyta tvarka nagrinėti 
visus klausimus, susijusius su leidimu 
prekiauti vaistu dviejose arba keliose 
valstybėse narėse;

b) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius su vaistų, leidimus 
prekiauti kuriais valstybės narės suteikė, 
farmakologiniu budrumu;
c) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies
nuostatomis nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybių narių suteiktų leidimų 
prekiauti sąlygų keitimais.

ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybių narių suteiktų leidimų 
prekiauti sąlygų keitimais, išskyrus visus 
su farmakologiniu budrumu susijusius 
klausimus.

Vykdyti jai priklausančias užduotis 
abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupei padeda 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas, 
numatytas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
5 straipsnio 1 dalyje.
b) farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupė atlieka šias 
užduotis:
i) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius farmakologiniu 
budrumu vaistų, leidimus prekiauti 
kuriais valstybės narės suteikė, atžvilgiu;
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ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis, nagrinėti visu klausimus, 
susijusius su valstybių narių suteiktų 
leidimų prekiauti sąlygų pakeitimais, 
visais su farmakologiniu budrumu 
susijusių klausimų atvejais.

Agentūra sekretoriauja šiai koordinavimo 
grupei.
Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komitetas.“

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei vertinant 
farmakologinio budrumo riziką padeda 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
56 straipsnio 1 dalies aa punkte nurodytas 
farmakologinio budrumo komitetas.

Agentūra sekretoriauja šioms 
koordinavimo grupėms.“

Or. en

Pagrindimas

Abipusio pripažinimo ir decentralizuotų procedūrų koordinavimo grupė neturi specialios 
farmakologinio budrumo kompetencijos, todėl jos įgaliojimai neturėtų būti didinami siekiant 
apimti farmakologinio budrumo klausimus. 
Mes siūlome organizuoti farmakologinio budrumo sistemą lygiai pagal tokį pat modelį, kaip 
yra organizuotas Europos centralizuotų leidimų prekiauti licencijavimo komitetas ir abipusio 
pripažinimo arba decentralizuotų leidimų prekiauti koordinavimo grupė.

Pakeitimas 139
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Koordinavimo grupė įsteigiama šiais 
tikslais:

1. „Įsteigiamos dvi koordinavimo grupės:

a) abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupė įsteigiama
šiais tikslais:
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a) 4 skyriuje nustatyta tvarka nagrinėti 
visus klausimus, susijusius su leidimu 
prekiauti vaistu dviejose arba keliose 
valstybėse narėse;

i) 4 skyriuje nustatyta tvarka nagrinėti 
visus klausimus, susijusius su leidimu 
prekiauti vaistu dviejose arba keliose 
valstybėse narėse;

b) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius su vaistų, leidimus 
prekiauti kuriais valstybės narės suteikė, 
farmakologiniu budrumu;
c) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybių narių suteiktų leidimų 
prekiauti sąlygų keitimais.

ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybių narių suteiktų leidimų 
prekiauti sąlygų keitimais, išskyrus visus 
su farmakologiniu budrumu susijusius 
klausimus.

Vykdyti jai priklausančias užduotis 
abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupei padeda 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas, 
numatytas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
5 straipsnio 1 dalyje.
b) farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupė atlieka šias 
užduotis:
i) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius farmakologiniu 
budrumu vaistų, leidimus prekiauti 
kuriais valstybės narės suteikė, atžvilgiu;
ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis, nagrinėti visu klausimus, 
susijusius su valstybių narių suteiktų 
leidimų prekiauti sąlygų pakeitimais, 
visais su farmakologiniu budrumu 
susijusių klausimų atvejais.

Agentūra sekretoriauja šiai koordinavimo 
grupei.
Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komitetas.“

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei vertinant 
farmakologinio budrumo riziką padeda 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
56 straipsnio 1 dalies aa punkte nurodytas 
Europos farmakologinio budrumo 
komitetas.
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Agentūra sekretoriauja šioms 
koordinavimo grupėms.“

Or. en

Pakeitimas 140
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo patariamasis
komitetas.“

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Farmakologinio 
budrumo pavojingumo ir naudingumo 
balanso vertinimo patariamasis
komitetas.“
(Šis pakeitimas taikomas visam 
svarstomam teisės aktui; jį patvirtinus 
techniniai suderinimai turės būti padaryti 
visame tekste.)

Or. fr

Pakeitimas

Pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo patariamasis komitetas“ yra per 
siauras – neatsižvelgiama į būtinybę tirti vaisto pavojingumo ir naudingumo balansą 
pabrėžiant atskirą pavojingumo tyrimą. Tačiau Komiteto veiklos sritis yra „visi 
farmakologinio budrumo klausimai“ (reglamento pasiūlymo 1 straipsnio 12 punktas).

Pakeitimas 141
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto  papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komitetas.“

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Farmakologinio 
budrumo komitetas.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą steigiamas Europos Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
patariamasis komitetas ir jam suteikiamos svarbios farmakologinio budrumo funkcijos, tačiau 
jo vaidmuo tik patariamasis, o ne vykdomasis. Reikėtų sustiprinti komiteto vaidmenį, ir tai 
turėtų atsispindėti jo pavadinime. 

Pakeitimas 142
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Koordinavimo grupės nariai ir ekspertai, 
vykdydami savo užduotis, pasikliauja 
nacionalinėms leidimus išduodančioms 
įstaigoms prieinamais moksliniais ir 
reglamentavimo šaltiniais. Kiekviena 
nacionalinė kompetentinga institucija stebi 
vykdomo vertinimo mokslinį lygmenį ir 
palengvina paskirtų komiteto narių ir 
ekspertų darbą.

„Abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupių nariai ir 
ekspertai, vykdydami savo užduotis, 
pasikliauja nacionalinėms įstaigoms, 
kurios atitinkamai atsakingos už leidimų
prekiauti išdavimą ir farmakologinį 
budrumą, prieinamais moksliniais ir 
reglamentavimo šaltiniais. Kiekviena 
nacionalinė kompetentinga institucija stebi 
vykdomo vertinimo mokslinį lygmenį ir 
palengvina paskirtų koordinavimo grupės 
narių ir ekspertų darbą. 

Koordinavimo grupei taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
63 straipsnio nuostatos dėl skaidrumo ir jos
narių nepriklausomumo.“

Koordinavimo grupėms taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
63 straipsnio nuostatos dėl skaidrumo ir jų
narių nepriklausomumo.

Vienos koordinavimo grupės narys negali 
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tuo pat metu būti kitos grupės nariu.

Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupės nariai 
hierarchiškai nepriklausomi nuo 
nacionalinių leidimus prekiauti 
išduodančių įstaigų.“

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinai turi būti susietas su to pačios autorės 21 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

Pakeitimas 143
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 straipsnio c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Agentūros vykdomasis direktorius arba 
jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti koordinavimo grupės
posėdžiuose.

„4. Agentūros vykdomasis direktorius arba 
jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti koordinavimo grupių
posėdžiuose.

5. Koordinavimo grupės nariai užtikrina, 
kad tos grupės užduotys ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų bei konsultacinių 
įstaigų, susijusių su leidimais prekiauti, 
darbas būtų tinkamai koordinuojami.

5. Abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų bei farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo koordinavimo grupių 
nariai užtikrina, kad atitinkamos jų grupės 
užduotys ir nacionalinių kompetentingų 
institucijų bei atitinkamų konsultacinių 
įstaigų, susijusių su leidimais prekiauti ir 
vaistų stebėjimu, darbas būtų tinkamai 
koordinuojami. 

6. Koordinavimo grupė deda visas 
pastangas, kad priimtų sprendimus bendru 
sutarimu, išskyrus tuos atvejus, kai šioje 
direktyvoje numatyta kitaip. Jei tokio 
sutarimo neįmanoma pasiekti, tuomet yra 
lemiama daugumos narių nuomonė.

6. Koordinavimo grupės deda visas 
pastangas, kad priimtų sprendimus bendru 
sutarimu, išskyrus tuos atvejus, kai šioje 
direktyvoje numatyta kitaip. Jei tokio 
sutarimo neįmanoma pasiekti, tuomet yra 
lemiama daugumos narių nuomonė.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinai turi būti susietas su to pačios autorės 21 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

Pakeitimas 144
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 skyriaus 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Išsamios koordinavimo grupių 
darbotvarkės skelbiamos viešai vėliausiai 
posėdžio išvakarėse. Išsamios 
koordinavimo grupių posėdžių ataskaitos, 
kuriose visų pirma nurodomi priimti 
sprendimai, duomenys apie balsavimą ir 
balsavimo paaiškinimai, įskaitant 
mažumos nuomones, skelbiamos viešai 
per mėnesį nuo posėdžio.

Or. en

Pagrindimas

Koordinavimo grupių darbas turėtų būti visiškai skaidrus. 

Pakeitimas 145
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. 59 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.
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a) įterpiamas šis aa punktas:

„aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“
b) įrašomos šios antra ir trečia pastraipos:

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienus metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis  ir tekstas 
„Nauja informacija“.
Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys: „Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.“

Or. fr

Pakeitimas

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Pakeitimas 146
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas šis aa punktas: Išbraukta.
“aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

Or. en

Pagrindimas

Santraukų įdiegimas yra problemiškas – tuo labiau, kad nenustatyti jų elementai. Kyla rizika, 
kad pacientai perskaitys tik šią dalį, nors faktiškai turėtų perskaityti visą informacinį lapelį. 
Įtraukus santrauką, informacinio lapelio aiškumo problema neišsprendžiama. Jos turėtų būti 
sprendžiamos persvarstant informacinio lapelio nuostatas.

Pakeitimas 147
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

Išbraukta.

Or. hu

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.



PE438.412v01-00 88/178 AM\808932LT.doc

LT

Pakeitimas 148
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir veiksmingai, 
santrauka;“ 

“aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir veiksmingai, 
santrauka, išskyrus 10 straipsnyje, 10 
straipsnio a ir c dalyse, 14 straipsnyje, 16 
straipsnyje ir 16 straipsnio a dalyje 
nurodytiems vaistams skirtą informaciją.“

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės šis reikalavimas yra nenaudingas ir abejotinas. Sunku nustatyti, kas yra svarbu. Dėl 
to netgi gali sumažėti pacientų saugumas. Pacientai gali perskaityti tik tai, kas parašyta 
langelyje su juodu rėmeliu, ir neperskaityti tolesnės informacijos, tačiau ji taip pat gali būti 
svarbi. Reikalavimai homeopatiniams vaistams yra nepaprastai neproporcingi ir beveik 
absurdiški. Pakuotės lapeliai pasižymi sąlyginai mažu informacijos kiekiu, nes vaistai 
akivaizdžiai yra mažos rizikos pobūdžio.

Pakeitimas 149
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir veiksmingai, 
santrauka;”

„aa) trumpas esminių vaisto 
charakteristikų aprašymas, kad pacientai 
galėtų suprasti vaisto naudą ir galimą 
žalingą jo poveikį ir vaistą vartotų saugiai 
ir veiksmingai;“

Or. de
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Pakeitimas

Komisijos pasiūlyme aiškiai neaprašyta, kokia forma  informacija teiktina pacientui. 
Pakeitimu suteikiama aiškumo.

Pakeitimas 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir veiksmingai, 
santrauka;”

„aa) trumpas esminių vaisto 
charakteristikų aprašymas, kad pacientai 
galėtų suprasti vaisto naudą ir galimą 
žalingą jo poveikį ir vaistą vartotų saugiai 
ir veiksmingai;“

Or. en

Pakeitimas

Komisijos pasiūlyme aiškiai neaprašyta, kokia forma  informacija teiktina pacientui. 
Pakeitimu suteikiama aiškumo.

Pakeitimas 151
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

Išbraukta.

Or. fr



PE438.412v01-00 90/178 AM\808932LT.doc

LT

Pakeitimas

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Pakeitimas 152
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio –1 dalies a a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) „esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

aa) „nurodyta esama interneto svetainė 
arba nurodytas kompetentingų valdžios 
institucijų suteiktas nemokamas telefono 
numeris ir (arba) leidimo prekiauti
turėtojas ir kiekvienam produktui 
skiriamas atitinkamas esminės 
informacijos apie vaistą ir rekomendacijų, 
kaip pasiekti kuo didesnės naudos ir kuo 
labiau mažinti jo keliamą pavojų, 
skirsnis.“

Or. fr

Pakeitimas

Atrodo, kad vaisto charakteristikų santraukoje ir pakuotės lapelyje nenaudinga kurti naują 
„esminės informacijos“ skirsnį. Iš tikrųjų vaisto charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
lapelyje jau pateikiama esminės informacijos santrauka. Tačiau informacijos santrauka būtų 
galima naudotis nurodytoje interneto svetainėje.
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Pakeitimas 153
Antonyia Parvanova ir Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

“aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

“aa) Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje 
įrašomas toks sakinys: „Vykdoma šio 
vaisto poregistracinė saugumo stebėsena. 
Apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas reikėtų pranešti savo gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.“

b) įrašomos šios antra ir trečia pastraipos:
„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 
pateikiamas simbolis � ir tekstas „Nauja 
informacija“. 
Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.“

Or. en

PakeitimasIt 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 
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contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Pakeitimas 154
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrašomos šios antra ir trečia pastraipos: a) įrašoms šis ab punktas:
„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 
pateikiamas simbolis � ir tekstas „Nauja 
informacija“. 

“ab) Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje 
įrašomas toks sakinys: „Vykdoma šio 
vaisto išsami poregistracinė saugumo 
stebėsena. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti savo gydytojui, vaistininkui arba 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.“

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.“

Or. en

(Komisijos dokumento trečia pastraipa iš dalies atitinka antrą pakeitimo pastraipą)
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Pagrindimas

Formuluotė „intensyviai stebimas“ gali reikšti vaisto vartotojo klaidingus aiškinimus ir 
baimes, todėl ją reikia pritaikyti, kad joje atsispindėtų tiek vaisto specifiškumas, tiek būtinybė 
atkreipti ypatingą dėmesį į jo vartojimą. 
Kai vykdoma vaisto poregistracinė saugumo stebėsena, nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų pateikti įvairius kontaktinius duomenis, nes pranešimo internetu būdas 
negali tikti visiems pacientams – ypač pagyvenusiems žmonėms. Be to, pacientams reikėtų 
priminti, kad jie gali informuoti savo sveikatos priežiūros specialistą.

Pakeitimas 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis  ir tekstas „Nauja 
informacija.”

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti aiškiai įskaitoma, 
išskirta  ir aiškiai atskiriama  nuo kito 
teksto. Naujas arba iš dalies pakeistas 
tekstas vienerius metus turi būti rašomas 
paryškintai, o prieš jį turi būti pateikiamas 

simbolis  ir tekstas „Nauja 
informacija.”

Or. en

Pakeitimas

Jei informacija bus išskirta langelyje juodu rėmeliu, pacientui tai sukels asociaciją su 
pranešimu apie mirtį ir jis pasijus nejaukiai. Todėl informaciją išskirti reikia kitaip.

Pakeitimas 156
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolisir tekstas „Nauja 
informacija“. 

„Nauji svarbūs perspėjimai dėl saugumo
vienerius metus turi būti rašomi
paryškintai, o prieš juos turi būti 

pateikiamas simbolisir tekstas „Nauji 
svarbūs perspėjimai dėl saugumo“. 

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“,“

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis naujai patvirtintas vaistas yra 
intensyviai stebimas siekiant plėsti žinias 
apie jo žalingą poveikį. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“. Prie šio sakinio pridedamas 
apversto juodo trikampio simbolis, kuris 
taip pat atsiranda ant išorinės pakuotės.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad informaciniame lapelyje pateikiama informacija skaitytojui būtų 
naudinga ir lengvai suprantama, reikėtų patikslinti 59 straipsnio b pastraipą pažymint, kad 
paryškintu šriftu rašomi ne visi smulkūs pakeitimai, o tik nauji svarbūs perspėjimai dėl 
saugumo.
Jeigu iš tikrųjų pranešimas turi būti skatinamas (galių suteikimas), pacientai ir sveikatos 
specialistai turi suprasti, kodėl reikia pranešti.

Pakeitimas 157
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 b punktas
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta „Nauji svarbūs perspėjimai dėl saugumo
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informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis ir tekstas „Nauja 
informacija“.

vienerius metus turi būti rašomi
paryškintai, o prieš juos turi būti tekstas
„Nauji svarbūs perspėjimai dėl 
saugumo“.

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.“

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys, prieš kurį turi būti: simbolis               
“ : „Šis vaistas naujas rinkoje mažiau nei 
3 metus arba intensyviai stebimas. Apie 
visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti jūsų gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas, interneto svetainės adresas, 
pašto adresas ir (arba) telefono 
numeris>“.“

Or. en

Pakeitimas 158
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis ir tekstas „Nauja 
informacija“.

„Nauji svarbūs perspėjimai dėl saugumo
vienerius metus turi būti rašomi
paryškintai, o prieš juos turi būti tekstas
„Nauji svarbūs perspėjimai dėl 
saugumo“.

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas simbolis, o po jo –
toks papildomas sakinys: „Šis vaistas 
naujas rinkoje mažiau nei 3 metus arba
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nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.“

yra intensyviai stebimas. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti jūsų gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas, interneto svetainės adresas, 
pašto adresas ir (arba) telefono 
numeris>“.“

Or. en

Pakeitimas 159
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrašomos šios antra ir trečia pastraipos: b) įrašoma ši pastraipa:

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienus metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis  ir tekstas 
„Nauja informacija“.

„Per 24 mėnesius nuo šios direktyvos 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje Komisija 
įsipareigoja Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikti ataskaitą dėl vaisto 
charakteristikų santraukos ir pakuotės
lapelio tinkamumo atsižvelgiant į pacientų 
ir sveikatos priežiūros specialistų 
poreikius. Šiuo pagrindu Komisija 
prireikus teikia rekomendacijas ir (arba) 
teisėkūros pasiūlymus, kad patobulintų 
šiuos du dokumentus.

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys: „Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.“

Or. fr



AM\808932LT.doc 97/178 PE438.412v01-00

LT

Pakeitimas

Šiuo metu neatrodo, kad vaisto charakteristikų santrauka ir pakuotės lapelis visiškai atitinka 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų poreikius. Todėl atsižvelgdama į praktikos 
pokyčius, žinias ir pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų prašymus Komisija galėtų 
tinkamai atlikti šių dviejų dokumentų taikymo ir pateikimo tyrimą.

Pakeitimas 160
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis ir tekstas „Nauja 
informacija“.

„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Nauji svarbūs perspėjimai 
dėl saugumo vienerius metus turi būti
rašomi paryškintai, o prieš juos turi būti 
tekstas „Nauji svarbūs perspėjimai dėl 
saugumo“.

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.“

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas simbolis              ", o 
po jo – toks papildomas sakinys: „Šis 
vaistas naujas ir yra rinkoje mažiau nei 3 
metus arba yra intensyviai stebimas. Apie 
visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti jūsų gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas, interneto svetainės adresas, 
pašto adresas, fakso ir (arba) telefono 
numeris>“.“

Or. en

Pagrindimas

Specialūs įspėjimai apie visus naujai leidžiamus prekiauti vaistus, taip pat intensyviai 
stebimus vaistus, padėtų sveikatos specialistams ir pacientams atkreipti dėmesį į naujai ne 
ilgiau nei tris metus leidžiamus prekiauti rinkoje vaistus ir padidintų budrumą bei paskatintų 
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teikti pranešimus apie bet kokią pastebėtą nepageidaujamą reakciją.

Pakeitimas 161
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:„Šis vaistas yra intensyviai 
stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.“ 

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys: „Įrodyta, kad šis vaistas 
naudingas tokios būsenos pacientams. 
Kaip ir kitų vaistų atveju, šio vaisto 
saugumas stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
savo sveikatos priežiūros specialistui arba 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas >“.“

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja didelė atitikimo problema, dėl kurios pacientai patiria neigiamą poveikį savo 
sveikatai ir atsiranda našta nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms. Tokia griežta 
formuluotė galėtų paskatinti pacientus nesilaikyti nurodymų dėl gydymo ir netiesiogiai 
trukdyti pranešti apie galimas neigiamas reakcijas į kitus produktus, kurie neįtraukti į šią 
kategoriją. 

Pakeitimas 162
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2001/83/EB
65 straipsnio g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Į 65 straipsnį įrašomas šis g punktas: Išbraukta.
„g) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka, kaip numatyta 
11 straipsnio 3a dalyje ir 59 straipsnio 
1 dalies aa punkte.“

Or. fr

Pakeitimas

Esminės informacijos santraukos įtraukti nereikia (nes vaisto charakteristikų santrauka 
(VCHS) jau yra svarbios informacijos santrauka) – dėl to pacientai gali painiotis (jie gali 
praleisti į VCHS įrašytą svarbią informaciją, bet ne į esminės informacijos santrauką įrašytą 
informaciją) ir kilti aiškumo problemų (pavyzdžiui, jeigu pakuotės lapeliuose informacija 
skelbiama keliomis kalbomis).

Pakeitimas 163
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2001/83/EB
65 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Į 65 straipsnį įrašomas šis g punktas: Išbraukta.
„g) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka, kaip numatyta 
11 straipsnio 3a dalyje ir 59 straipsnio 
1 dalies aa punkte.“

Or. en

Pagrindimas

Santraukų įdiegimas yra problemiškas – tuo labiau, kad nenustatyti jų elementai. Kyla rizika, 
kad pacientai perskaitys tik šią dalį, nors faktiškai turėtų perskaityti visą informacinį lapelį. 
Įtraukus santrauką, informacinio lapelio aiškumo problema neišsprendžiama. Jos turėtų būti 
sprendžiamos persvarstant informacinio lapelio nuostatas.
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Pakeitimas 164
János Áder

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2001/83/EB
65 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Į 65 straipsnį įrašomas šis g punktas: Išbraukta.

“g) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka, kaip numatyta 
11 straipsnio 3a dalyje ir 59 straipsnio 
1 dalies aa punkte.”

Or. hu

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pakeitimą ir pagrindimą.

Pakeitimas 165
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2001/83/EB
65 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. Į 65 straipsnį įrašomas šis g punktas: Išbraukta.
“g) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka, kaip numatyta 
11 straipsnio 3a dalyje ir 59 straipsnio 
1 dalies aa punkte.”

Or. en
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Pakeitimas

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Pakeitimas 166
Antonyia Parvanova ir Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
65 straipsnio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. 65 straipsnis papildomas tokiu 
punktu:
„ga) Bendrijos procedūra, pagal kurią 
nustatomi procedūriniai terminai, aiški 
struktūra ir apibrėžtos visų dalyvaujančių 
suinteresuotųjų subjektų funkcijos, 
įskaitant viešųjų klausymų vykdymą.“

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti parengtos gairės, kuriose būtų išaiškintos procedūros ir Bendrijos procedūrų 
terminai, įskaitant viešąjį klausymą.
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Pakeitimas 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
Artikel 86 Absatz 2

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. 86 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

Pirma įtrauka formuluojama taip: 

„- vaistų ženklinimo ir kartu su pakuote 
pateikiamų informacinių lapelių, 
kuriems yra taikomos V dalies 
nuostatos, ir vaisto charakteristikų 
santraukos, taip pat jei, neatsižvelgiant į 
vaisto skyrimą,  ji visuomenei pateikiama 
nepakeistos redakcijos ir be papildomų 
pardavimą skatinančių aspektų,“

Or. de

Pakeitimas

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Pakeitimas 168
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
101 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, naudodamosi 1 dalyje 
nurodyta farmakologinio budrumo sistema, 
visą informaciją vertina moksliškai, svarsto 
rizikos mažinimo ir prevencijos galimybes 
ir prireikus imasi reguliavimo veiksmų.

2. Valstybės narės, naudodamosi 1 dalyje 
nurodyta farmakologinio budrumo sistema, 
visą informaciją vertina moksliškai, svarsto 
rizikos mažinimo ir prevencijos galimybes 
ir prireikus imasi reguliavimo veiksmų. 
Siekiant šio tikslo, gauna daugiau 
svarbios informacijos apie vaistų 
naudojimą, kad galėtų įvertinti pavojaus 
visuomenės sveikatai poveikį.

Jos reguliariai atlieka savo farmakologinio 
budrumo sistemų auditą ir praneša 
Komisijai jo rezultatus ne vėliau kaip 
[įrašyti konkrečią datą – du metai po 
3 straipsnio 1 dalyje nurodyto perkėlimo], 
o paskui – kas dvejus metus.

Jos reguliariai atlieka savo farmakologinio 
budrumo sistemų auditą ir praneša 
Komisijai jo rezultatus ne vėliau kaip 
[įrašyti konkrečią datą – du metai po 
3 straipsnio 1 dalyje nurodyto perkėlimo], 
o paskui – kas dvejus metus.

Or. es

Pakeitimas

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.
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Pakeitimas 169
Peter Liese ir Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
101 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė skiria 
kompetentingą instituciją farmakologinio 
budrumo užduotims atlikti

3. Kiekviena valstybė narė skiria vieną 
arba daugiau kompetentingų institucijų
farmakologinio budrumo užduotims atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Turėti vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, atsakingų už farmakologinį budrumą, 
turėtų būti valstybių narių reikalas. Skirtingiems vaistams valstybės narės gali turėti 
skirtingas kompetentingas institucijas.

Pakeitimas 170
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti 
turėtojui;

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
ligonines, vaistininkus ir kitus sveikatos 
priežiūros specialistus pranešti apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
nacionalinei kompetentingai institucijai;

Or. fr

Pakeitimas

Nacionalinės valdžios institucijos privalo užtikrinti visų atitinkamų duomenų kokybę ir 
pagrindinę stebėseną.
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Pakeitimas 171
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti 
turėtojui; 

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
vaistininkus ir kitus sveikatos priežiūros 
specialistus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai; šios priemonės 
apima sveikatos priežiūros specialistų ir 
pacientų mokymus bei pacientams skirtą 
visuomenės informavimo kampaniją; 
pacientų organizacijos turėtų dalyvauti 
teikiant pacientams informaciją ir juos 
mokant bei rengiant visuomenės 
informavimo kampanijas kartu su 
reguliavimo institucijomis; 

Or. en

Pakeitimas 172
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti turėtojui;

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus bei 
pacientus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai arba leidimo 
prekiauti turėtojui;
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Or. fr

Pakeitimas

Farmakologinio budrumo sistema turi būti skaidresnė, joje labiau turi dalyvauti pacientai.

Pakeitimas 173
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti turėtojui;

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai ir leidimo prekiauti turėtojui;

Or. fr

Pakeitimas

Nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms apie nepageidaujamas reakcijas turi 
būti pranešama nedelsiant. Tai neturi būti vien pasirinkimas.

Pakeitimas 174
Elena Oana Antonescu
Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
vaistininkus ir kitus sveikatos priežiūros 
specialistus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
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institucijai arba leidimo prekiauti turėtojui; kompetentingai institucijai arba leidimo 
prekiauti turėtojui; šios priemonės apima 
sveikatos specialistų ir pacientų mokymus 
bei pacientams skirtą visuomenės 
informavimo kampaniją;

Or. ro

Pakeitimas 175
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti 
turėtojui;

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
vaistininkus ir kitus sveikatos priežiūros 
specialistus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai; šios priemonės 
apima sveikatos priežiūros specialistų ir 
pacientų mokymus bei pacientams skirtą 
visuomenės informavimo kampaniją; 
pacientų organizacijos turėtų dalyvauti 
teikiant pacientams informaciją ir juos 
mokant bei rengiant visuomenės 
informavimo kampanijas kartu su 
reguliavimo institucijomis; 

Or. en

Pakeitimas 176
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti 
turėtojui;

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
vaistininkus ir kitus sveikatos priežiūros 
specialistus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai; tarp šių 
priemonių yra sveikatos priežiūros 
darbuotojų rengimas ir vieša informavimo 
kampanija, skirta pacientams;

Or. it

Pakeitimas

Kad būtų veiksmingi, reikia, kad tiesioginiai pacientų pranešimai būtų atliekami išsamiai ir 
tinkamai. Dėl šių priežasčių sveikatos priežiūros specialistai turi duoti nuorodas pacientams.

Pakeitimas 177
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti turėtojui;

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
vaistininkus ir kitus sveikatos priežiūros 
specialistus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai ir leidimo 
prekiauti turėtojui;

Or. en

Pakeitimas

Tikslingiau skatinti pacientus ir sveikatos specialistus teikti pranešimus kompetentingoms 
įstaigoms, o ne farmacijos kompanijoms. Jei pranešimai būtų tiesiogiai perduodami 
kompanijoms, susirūpinimą keltų vartotojų privatumo ir grįžtamojo ryšio klausimai. Be to, jos 
turėtų galimybę nuspręsti, ar pranešime teikiama informacija susijusi su nepageidaujama 
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reakcija, gydymo vaistu klaida ar kt.. Turėtų būti rengiamos informacinės kampanijos apie 
pranešimų teikimo svarbą ir rezultatus.

Pakeitimas 178
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai arba leidimo prekiauti 
turėtojui;

(1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos gydytojus, vaistininkus ir 
kitus sveikatos priežiūros specialistus 
pranešti apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas nacionalinei kompetentingai 
institucijai;

Or. en

Pakeitimas

Pranešimų apie nepageidaujamą reakciją į vaistus surinkimas yra itin svarbus veiksnys norint 
atlikti tolesnę analizę ir įvertinti duomenis. Tikslingiau skatinti pacientus ir sveikatos 
specialistus teikti pranešimus kompetentingoms įstaigoms, o ne farmacijos kompanijoms.
Nacionaliniai ir regioniniai farmakologinio budrumo centrai remiasi farmakologijos srityje 
specializuotų grupių kompetencija ir jų artumu žmonėms (kalba, gyvenimo būdo ypatumų 
žinojimas). Jei pranešimai būtų tiesiogiai perduodami kompanijoms, susirūpinimą keltų 
vartotojų privatumo ir grįžtamojo ryšio klausimai.

Pakeitimas 179
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vykdyti visuomenės sąmoningumo 
kampanijas, skirtas pabrėžti pranešimų 
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apie nepageidaujamas reakcijas svarbą;

Or. en

Pakeitimas 180
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) sudaro palankesnes sąlygas 
pacientams pranešti, be internetinio būdo 
numatydamos alternatyvius pranešimų 
teikimo būdus (e. paštas, telefonas, faksas 
ir laiškas);

Or. ro

Pakeitimas 181
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) imasi reikiamų priemonių, kad 
tiesioginiai pacientų pranešimai būtų 
tinkami ir veiksmingai atliekami su 
sveikatos priežiūros specialistų pagalba;

Or. it

Pakeitimas

Kad būtų veiksmingi, reikia, kad tiesioginiai pacientų pranešimai būtų atliekami išsamiai ir 
tinkamai. Dėl šių priežasčių sveikatos priežiūros specialistai turi duoti nuorodas pacientams.
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Pakeitimas 182
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) sudaro palankesnes sąlygas 
pacientams pranešti, be internetinio būdo 
numatydamos alternatyvius pranešimų 
teikimo būdus (e. paštas, telefonas, 
faksograma ir laiškas);

Or. en

Pagrindimas

Žr. 102 straipsnio 1 punkto pagrindimą.

Pakeitimas 183
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas, kilusias dėl gydymo vaistais 
klaidų, turi būti pranešama anonimiškai, 
medicininę informaciją laikant 
konfidencialia.

Or. fr

Pakeitimas

Sveikatos priežiūros specialistams neturi būti trukdoma pranešti apie nepageidaujamas 
reakcijas, kilusias dėl gydymo vaistais klaidų, bijant sulaukti teisinių sankcijų.
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Pakeitimas 184
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vykdyti visuomenės informavimo 
kampanijas, skirtas pabrėžti pranešimų 
apie nepageidaujamas reakcijas svarbą;

Or. en

Pagrindimas

Tikslingiau skatinti pacientus ir sveikatos specialistus teikti pranešimus kompetentingoms 
įstaigoms, o ne farmacijos kompanijoms. Jei pranešimai būtų tiesiogiai perduodami 
kompanijoms, susirūpinimą keltų vartotojų privatumo ir grįžtamojo ryšio klausimai. Be to, jos 
turėtų galimybę nuspręsti, ar pranešime teikiama informacija susijusi su nepageidaujama 
reakcija, gydymo vaistu klaida ar kt.  Turėtų būti rengiamos informavimo kampanijos apie 
pranešimų teikimo svarbą ir rezultatus.

Pakeitimas 185
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vykdyti visuomenės informavimo 
kampanijas, skirtas pabrėžti pranešimų 
apie nepageidaujamas reakcijas svarbą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 102 straipsnio 1 punkto pagrindimą.



AM\808932LT.doc 113/178 PE438.412v01-00

LT

Pakeitimas 186
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) užtikrina, kad pranešimuose apie 
nepageidaujamas reakcijas būtų kuo 
kokybiškesnė informacija; 

(2) užtikrina, kad pranešimuose ir 
duomenų bazėse apie nepageidaujamas 
reakcijas būtų kuo kokybiškesnė 
informacija; 

Or. en

Pakeitimas 187
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) užtikrina, kad pranešimuose apie 
nepageidaujamas reakcijas būtų kuo 
kokybiškesnė informacija; 

(2) užtikrina, kad pranešimuose ir 
duomenų bazėse apie nepageidaujamas 
reakcijas būtų kuo kokybiškesnė 
informacija; 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 102 straipsnio 1 punkto pagrindimą.
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Pakeitimas 188
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) užtikrina, kad pranešimuose apie 
nepageidaujamas reakcijas būtų kuo 
kokybiškesnė informacija; 

(2) užtikrina, kad pranešimuose ir 
duomenų bazėse apie nepageidaujamas 
reakcijas būtų kuo kokybiškesnė 
informacija; 

Or. en

Pagrindimas

Tikslingiau skatinti pacientus ir sveikatos specialistus teikti pranešimus kompetentingoms 
įstaigoms, o ne farmacijos kompanijoms. Jei pranešimai būtų tiesiogiai perduodami 
kompanijoms, susirūpinimą keltų vartotojų privatumo ir grįžtamojo ryšio klausimai. Be to, jos 
turėtų galimybę nuspręsti, ar pranešime teikiama informacija susijusi su nepageidaujama 
reakcija, gydymo vaistu klaida ar kt.  Turėtų būti rengiamos informavimo kampanijos apie 
pranešimų teikimo svarbą ir rezultatus.

Pakeitimas 189
Pilar Ayuso ir Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) užtikrinti, kad jų teritorijoje išrašomi, 
išduodami arba parduodami biologiniai 
vaistai, apie kurių sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas pranešta, būtų 
nustatomi naudojant informacijos rinkimo 
metodus ir, jei reikia, po pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas taikant 
priemones;

(3) užtikrinti, kad jų teritorijoje išrašomi, 
išduodami arba parduodami biologiniai 
vaistai, apie kurių sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas turi būti 
pranešta, būtų nustatomi, jeigu įmanoma, 
pagal leidimo prekiauti turėtojo 
pavadinimą, tarptautinį bendrinį 
pavadinimą( angl. INN), vaisto 
pavadinimą ir serijos numerį, naudojantis 
standartinėmis formomis ir procedūromis, 
parengtomis pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 726/2004 25 straipsnį, ir tinkamai 
atsižvelgiant į naujus EudraVigilance 
sistemos duomenis.

Pirmos dalies 1 punkte nurodytu tikslu 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
pranešimus apie įtariamas sunkias ar 
netikėtas nepageidaujamas reakcijas, gali 
nustatyti konkrečius reikalavimus 
gydytojams, vaistininkams ir kitiems 
sveikatos priežiūros specialistams.

Pirmos dalies 1 ir 3 punkte nurodytu tikslu 
valstybės narės gali nustatyti konkrečius 
reikalavimus gydytojams, vaistininkams ir 
kitiems sveikatos priežiūros specialistams.

Or. en

Pakeitimas

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an Pakeitimas to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the Pakeitimas is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Pakeitimas 190
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) užtikrinti, kad jų teritorijoje išrašomi, 
išduodami arba parduodami biologiniai 
vaistai, apie kurių sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas pranešta, būtų 
nustatomi naudojant informacijos rinkimo 
metodus ir, jei reikia, po pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas taikant 

(3) užtikrina, kad jų teritorijoje išrašomi, 
išduodami arba parduodami biologiniai 
vaistai, apie kurių sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas turi būti 
pranešta, būtų nustatomi naudojant 
informacijos rinkimo metodus ir, jei reikia, 
po pranešimo apie nepageidaujamas 
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priemones; reakcijas taikant priemones, naudojant 
pranešimo formą ir procedūrą, numatytas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnio 1 dalį, ir įgyvendina 
reikiamas priemones siekiant užtikrinti 
pacientams išduoto biologinio vaisto 
atsekamumą;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime siūloma papildyti straipsnio 3 dalį atliekant susijusį Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 pakeitimą ir Europos vaistų agentūrai siūloma pavesti parengti dėl biologinių 
vaistų vartojimo sukelto nepageidaujamo poveikio pranešimo turinį, formą ir būtinas 
procedūras siekiant sustiprinti farmakologinio budrumo veiksmingumą ES mastu.

Pakeitimas 191
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) užtikrinti, kad visuomenei būtų laiku 
pateikiama svarbi su farmakologinio 
budrumo aspektais susijusi informacija 
apie vaisto vartojimą ir kad visuomenė 
turėtų galimybę bet kada susipažinti su 
šiais duomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Tikslingiau skatinti pacientus ir sveikatos specialistus teikti pranešimus kompetentingoms 
įstaigoms, o ne farmacijos kompanijoms. Jei pranešimai būtų tiesiogiai perduodami 
kompanijoms, susirūpinimą keltų vartotojų privatumo ir grįžtamojo ryšio klausimai. Be to, jos 
turėtų galimybę nuspręsti, ar pranešime teikiama informacija susijusi su nepageidaujama 
reakcija, gydymo vaistu klaida ar kt.  Turėtų būti rengiamos informavimo kampanijos apie 
pranešimų teikimo svarbą ir rezultatus.
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Pakeitimas 192
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) užtikrinti, kad visuomenei būtų laiku 
pateikiama svarbi su farmakologinio 
budrumo aspektais susijusi informacija 
apie vaisto vartojimą ir kad visuomenė 
turėtų galimybę bet kada susipažinti su 
šiais duomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 102 straipsnio 1 punkto pagrindimą.

Pakeitimas 193
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) užtikrinti, kad visuomenei būtų laiku 
pateikiama svarbi su farmakologinio 
budrumo aspektais susijusi informacija 
apie vaisto vartojimą ir kad visuomenė 
turėtų galimybę bet kada susipažinti su 
šiais duomenimis;

Or. en
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Pakeitimas 194
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinga, kad dėl pranešimo apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas dėl 
gydymo vaistais klaidų nebūtų taikomi 
teisiniai veiksmai (ir jie nebūtų pasekmė) 
pranešimo pateikėjo atžvilgiu.]

Or. it

Pakeitimas

Pranešimai apie įtariamas gydymo vaistais klaidų sukeltas nepageidaujamas reakcijas negali 
būti anonimiški, kad nekeltų apskundimo grėsmės, taip pat turi užtikrinti, kad sąžiningas 
pranešimo pateikėjas nesusilaikytų pateikti pranešimo baimindamasis vėlesnių teisinių 
veiksmų savo atžvilgiu.

Pakeitimas 195
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
103 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti šioje dalyje jai 
patikėtas užduotis kitai valstybei narei, jei 
pastaroji su tuo raštiškai sutinka.

Išbraukta.

Užduotis perduodanti valstybė narė apie 
perdavimą raštu praneša Komisijai, 
Agentūrai ir visoms kitoms valstybėms 
narėms. Užduotis perduodanti valstybė 
narė ir Agentūra skelbia šią informaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė visiškai atsako už tai, kad būtų nustatoma ir toliau stebima bet kokia 
nepageidaujama reakcija į vaistus, parduodamus jos teritorijoje.

Pakeitimas 196
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
103 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti šioje dalyje jai 
patikėtas užduotis kitai valstybei narei, jei 
pastaroji su tuo raštiškai sutinka.

Išbraukta.

Užduotis perduodanti valstybė narė apie 
perdavimą raštu praneša Komisijai, 
Agentūrai ir visoms kitoms valstybėms 
narėms. Užduotis perduodanti valstybė 
narė ir Agentūra skelbia šią informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė visiškai atsako už tai, kad būtų nustatoma ir toliau stebima bet kokia 
nepageidaujama reakcija į vaistus, parduodamus jos teritorijoje.

Pakeitimas 197
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas reguliariai atliktų savo 
farmakologinio budrumo sistemų auditą. 
Pastabas dėl pagrindinių audito rezultatų

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas reguliariai atliktų savo 
farmakologinio budrumo sistemų auditą. 
Jis užtikrina, kad būtų parengtas ir 
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jis pateikia pagrindinėje farmakologinio 
budrumo sistemos byloje ir, remdamasis 
audito rezultatais, užtikrina, kad būtų 
parengtas ir įgyvendintas atitinkamas 
korekcinis veiksmų planas.

įgyvendintas atitinkamas korekcinis 
veiksmų planas.

Or. en

Pagrindimas

Auditas – priemonė, kuria siekiama patobulinti įmonės vidaus sistemas. Jeigu audito 
rezultatai būtų atskleisti, tai galėtų būti falsifikuotų audito ataskaitų priežastis.

Pakeitimas 198
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas reguliariai atliktų savo 
farmakologinio budrumo sistemų auditą. 
Pastabas dėl pagrindinių audito rezultatų
jis pateikia pagrindinėje farmakologinio 
budrumo sistemos byloje ir, remdamasis 
audito rezultatais, užtikrina, kad būtų 
parengtas ir įgyvendintas atitinkamas 
korekcinis veiksmų planas.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas reguliariai atliktų savo 
farmakologinio budrumo sistemų auditą. 
Po šio audito padarytus pakeitimus jis 
pateikia pagrindinėje farmakologinio 
budrumo sistemos byloje pagal atitinkamą
korekcinį veiksmų planą.

Or. fr

Pakeitimas

Su vidaus audito rezultatais susiję pakeitimai pagal galimą veiksmų planą, jeigu jo 
reikalaujama audito išvadose, turi būti pateikiami pagrindinėje farmakologinio budrumo
byloje.
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Pakeitimas 199
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas reguliariai atliktų savo 
farmakologinio budrumo sistemų auditą. 
Pastabas dėl pagrindinių audito rezultatų jis 
pateikia pagrindinėje farmakologinio 
budrumo sistemos byloje ir, remdamasis
audito rezultatais, užtikrina, kad būtų 
parengtas ir įgyvendintas atitinkamas 
korekcinis veiksmų planas.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas kasmet atliktų savo 
farmakologinio budrumo sistemų auditą. 
Pastabas dėl pagrindinių audito rezultatų jis 
pateikia pagrindinėje farmakologinio 
budrumo sistemos byloje ir 
kompetentingai nacionalinei institucijai 
rezultatus praneša kasmet iki gruodžio 
31 d. Remdamasis audito rezultatais, 
leidimo prekiauti turėtojas užtikrina, kad 
būtų parengtas ir įgyvendintas atitinkamas 
korekcinis veiksmų planas.

Or. fr

Pakeitimas

Reikalavimas „reguliariai“ atlikti auditą nepakankamai tikslus. Turėtų būti reikalaujama, 
kad leidimo prekiauti turėtojas šį auditą atliktų kasmet.

Pakeitimas 200
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pateiktų kompetentingai nacionalinei 
institucijai išsamų rizikos valdymo 
sistemos, kurią jis diegs, aprašą;

Or. fr
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Pakeitimas

Rizikos valdymo planai turi būti rengiami ir įgyvendinami atidžiai kontroliuojant sveikatos 
institucijoms (visų pirma pagal nacionalines ir regionines farmakologinio budrumo sistemas).

Pakeitimas 201
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) įtrauktų atlikus šį vertinimą keliamus 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas

Rizikos valdymo planai turi būti rengiami ir įgyvendinami atidžiai kontroliuojant sveikatos 
institucijoms (visų pirma pagal nacionalines ir regionines farmakologinio budrumo sistemas).

Pakeitimas 202
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamiai pagrįstas reikalavimas 
pateikiamas raštu jame nurodant rizikos 
valdymo sistemos išsamaus aprašo 
pateikimo terminus.

Išsamiai pagrįstas reikalavimas 
pateikiamas raštu jame nurodant rizikos 
valdymo sistemos išsamaus aprašo 
pateikimo terminus. Aprašas skelbiamas 
nedelsiant.

Or. fr
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Pakeitimas 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
104 a straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamiai pagrįstas reikalavimas 
pateikiamas raštu jame nurodant rizikos 
valdymo sistemos išsamaus aprašo 
pateikimo terminus.

Išsamiai ir remiantis moksliniais 
argumentais pagrįstas reikalavimas 
pateikiamas raštu jame nurodant rizikos 
valdymo sistemos išsamaus aprašo 
pateikimo terminus.

Or. fr

Pakeitimas

Prašymas pateikti rizikos valdymo sistemos išsamų aprašą turėtų būti grindžiamas 
moksliniais argumentais. Šiuo klausimu Komisijos pasiūlymas nepakankamai tikslus.

Pakeitimas 204
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nuolat kontroliuoja lėšų, skirtų su
farmakologiniu budrumu, komunikacijos 
tinklų naudojimu ir rinkos priežiūra 
susijusiai veiklai finansuoti, valdymą
siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą.

Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų naudojimu ir rinkos 
priežiūra susijusiai veiklai skiriamas
pakankamas viešasis finansavimas 
atsižvelgiant į patikėtas užduotis. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nuolat kontroliuoja lėšų, skirtų šiai veiklai
finansuoti, valdymą siekiant užtikrinti jų 
nepriklausomumą.

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
rinkliavoms, kurias už šią veiklą leidimo 

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
netiesioginėms papildomoms rinkliavoms, 
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prekiauti turėtojai moka nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms.

kurias už šią veiklą renka nacionalinės 
institucijos, jeigu griežtai užtikrinamas šių 
institucijų nepriklausomumas.

Or. fr

Pakeitimas

Turi būti užtikrinamas griežtas finansinis su farmakologiniu budrumu susijusios veiklos 
nepriklausomumas. Todėl nereikėtų rinkti tiesioginių rinkliavų, dėl kurių gali atsirasti 
„mokėjimo už suteiktas paslaugas“ santykiai.

Pakeitimas 205
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
105 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nuolat kontroliuoja lėšų, skirtų su 
farmakologiniu budrumu, komunikacijos 
tinklų naudojimu ir rinkos priežiūra 
susijusiai veiklai finansuoti, valdymą
siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą.

Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų naudojimu ir rinkos 
priežiūra susijusiai veiklai daugiausia turi 
būti skiriamas viešasis – nacionalinis arba 
Europos Sąjungos – finansavimas.
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
nuolat kontroliuoja lėšų, skirtų šiai veiklai 
finansuoti, valdymą siekiant užtikrinti jų 
nepriklausomumą.

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
rinkliavoms, kurias už šią veiklą leidimo 
prekiauti turėtojai moka nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms.

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
papildomoms rinkliavoms, kurias už šią 
veiklą renka Agentūra, pavyzdžiui, iš 
leidimo prekiauti turėtojų renkamoms 
rinkliavoms, jeigu griežtai užtikrinamas 
Agentūros nepriklausomumas.

Or. fr

Pakeitimas

Valdžios institucijos privalo finansuoti farmakologinio budrumo veiklą, nes jos turi užtikrinti 
visuomenės sveikatos apsaugą ir yra atsakingos už leidimo išdavimą. Būtina vengti bet kokio 
galimo interesų konflikto.
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Pakeitimas 206
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
105 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
rinkliavoms, kurias už šią veiklą leidimo 
prekiauti turėtojai moka nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo veikla turėtų būti finansuojama valstybės ne tik siekiant užtikrinti 
jos nepriklausomumą, bet ir todėl, kad valstybės narės turi būti visiškai atsakingos už 
farmakologinį budrumą (taip pat jo finansavimą), nes būtent jos padengia išlaidas, 
patiriamas dėl susirgimų ir mirčių, kurias sukelia vaistų pašalinis poveikis. . Remiantis 
Europos Komisijos duomenimis, apie 5 proc. pacientų hospitalizuojama dėl nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus, 5 proc. visų ligoninėse gulinčių pacientų patiria vaistų sukeltą 
nepageidaujamą reakciją, o penktoji pagal dažnumą mirties ligoninėse priežastis yra 
nepageidaujama reakcija į vaistus.

Pakeitimas 207
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
105 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
rinkliavoms, kurias už šią veiklą leidimo 
prekiauti turėtojai moka nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 208
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio įžanginiai žodžiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti ir 
prižiūrėti nacionalinę vaistų saugumo
svetainę, kuri būtų susieta su Europos 
vaistų saugumo svetaine, sukurta laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnio nuostatų. Nacionalinėje vaistų
saugumo svetainėje valstybės narės skelbia 
bent tokią informaciją:

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti ir 
prižiūrėti nacionalinę vaistų svetainę,
kurioje būtų specialus vaistų saugumui 
skirta interneto svetainė ir kuri būtų 
susieta su Europos vaistų saugumo 
svetaine, sukurta laikantis Reglamento
(EB) Nr. 726/2004 26 straipsnio nuostatų. 
Nacionalinėje vaistų svetainėje valstybės 
narės skelbia bent tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turi turėti nacionalinės medicinos agentūros svetainę, kurioje 
plačiajai visuomenei būtų pateikiama kokybiška informacija apie vaistus. Daugelis šalių jau 
turi tokias svetaines, kuriose pateikiama patikrinta ir patikima informacija apie vaistus, todėl 
šiuo pakeitimu siekiama sukurti teisinę tokių svetainių tvarkymo bazę, atsižvelgiant į Europos 
Komisijos pateiktą esamos praktikos, susijusios su pacientams teikiamos informacijos apie 
vaistus nuostatomis, ataskaita. Interneto svetainėje turėtų būti specialus tinklalapis, kuriame
būtų talpinama visa su saugumo ir farmakologinio budrumo klausimais susijusi informacija.

Pakeitimas 209
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti ir 
prižiūrėti nacionalinę vaistų saugumo
svetainę, kuri būtų susieta su Europos 

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti ir 
prižiūrėti nacionalinę vaistų svetainę,
kurioje būtų specialus vaistų saugumui 
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vaistų saugumo svetaine, sukurta laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnio nuostatų. Nacionalinėje vaistų
saugumo svetainėje valstybės narės skelbia 
bent tokią informaciją:

skirtas tinklalapis ir kuri būtų susieta su 
Europos vaistų saugumo svetaine, sukurta 
laikantis Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnio nuostatų. Nacionalinėje vaistų 
svetainėje valstybės narės skelbia bent 
tokią informaciją:

(1) nacionalinėje rinkoje esančių vaistų 
informacinius lapelius nacionaline kalba 
(jei reikia, pateikiama nuoroda į Europos 
vaistų agentūros (EMEA) duomenų bazę 
EudraPharm),
(2) kiekvieno vaisto, kuriuo suteiktas 
leidimas prekiauti, charakteristikų 
santrauką ir visas sąlygas, nustatytas 
pagal 21a, 22 ir 22a straipsnius, ir šių 
sąlygų įvykdymo terminus, ir
(3) įvertinimo pranešimą.
Nacionaliniuose vaistų tinklalapiuose 
valstybės narės skelbia bent tokią 
informaciją:

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemą;

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemas;

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje nurodytų vaistų, kurie turi 
būti intensyviai stebimi, sąrašą;

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje nurodytų vaistų, kurie turi 
būti intensyviai stebimi, sąrašą;

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje.

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje.

(4) farmakologinio budrumo komiteto 
posėdžių darbotvarkes ir protokolus, prie 
kurių pridedami priimti nutarimai, 
informacija apie balsavimus ir 
paaiškinimai dėl balsavimo, įskaitant 
mažumos nuomones.

Or. en

Pakeitimas

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
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information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this Pakeitimass aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This Pakeitimass aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.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”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Pakeitimas 210
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) nacionalinėje rinkoje esančių vaistų 
informacinius lapelius nacionaline kalba 
(jei reikia, pateikiama nuoroda į Europos 
vaistų agentūros (EMEA) duomenų bazę 
EudraPharm);

Or. en

Pagrindimas

Žr. 106 straipsnio įžangos pagrindimą.
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Pakeitimas 211
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) kiekvieno vaisto, kuriuo suteiktas 
leidimas prekiauti, charakteristikų 
santrauką ir visas sąlygas, nustatytas 
pagal 21a, 22 ir 22a straipsnius, ir šių 
sąlygų įvykdymo terminus;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 106 straipsnio įžangos pagrindimą.

Pakeitimas 212
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) vertinimo ataskaitas ir periodiškai 
atnaujinamas saugumo ataskaitas, kurias 
leidimų prekiauti turėtojai teikia sveikatos 
apsaugos institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 106 straipsnio įžangos pagrindimą.
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Pakeitimas 213
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais suteikti 
pagal šią direktyvą, rizikos valdymo 
sistemą,

1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais suteikti 
pagal šią direktyvą, rizikos valdymo 
sistemų santrauką,

Or. fr

Pakeitimas

Informacija, skirta skelbti šiame interneto portale, turi būti išsami, bet nesudėtinga.

Pakeitimas 214
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemą;

(1) išsamius rizikos valdymo sistemų 
aprašymus ir išsamius poregistracinių 
tyrimų protokolus dėl vaistų, kuriais 
prekiauti suteikti leidimai pagal ö ią 
direktyvą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 106 straipsnio įžangos pagrindimą.
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Pakeitimas 215
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemą;

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemų santrauka;

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje nurodytų vaistų, kurie turi 
būti intensyviai stebimi, sąrašą;

(2) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje nurodytų vaistų, kuriems 
išduodamiems leidimams taikomos tam 
tikros sąlygos ar reikalavimai, sąrašą;

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje.

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje.

(4) visų egzistuojančių ir naujų vaistų 
informacinių lapelių ir produkto 
charakteristikų santraukų naujausią 
elektroninę versiją; 

(5) trumpą produkto informacijos 
praeities dokumento pakeitimų apžvalgą.
Bet kokia informacija, įskaitant bet kokią 
aukščiau nurodytą informaciją, vaistų 
saugumo interneto svetainėse skelbiama 
plačiajai visuomenei suprantama kalba. 

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Teisės aktuose numatyta, kad nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse skelbiama informacija turi būti labai išsami, tačiau nuoroda į pagrindinę 
informaciją, kad būtų užtikrintas saugus vaistų vartojimas, nėra numatyta. Todėl pakuotės 
lapelis turėtų būti viešai skelbiamas.
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Pakeitimas 216
Peter Liese ir Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje.

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų, jei taikoma, ir 
pacientų pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas formas, 
parengtas pagal nurodytąsias Reglamento
(EB) Nr. 726/2004 25 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama įtraukti „pavojų aplinkai“ į naudingumo ir pavojingumo balansą. Jis jau 
įtrauktas į teisės aktus dėl veterinarinių vaistų, o Europos aplinkos agentūros techninėje 
ataskaitoje Nr. 1/2010 jį rekomenduoja įtraukti į teisės aktus dėl žmonėms skirtų vaistų. 
Svarbiausias tikslas – apsaugoti visuomenės sveikatą, kad pacientai galėtų naudotis 
gyvybiškais svarbiais vaistais nerizikuodami sveikata.

Pakeitimas 217
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Farmakologinio budrumo komiteto ir 
koordinacinės grupės posėdžių 
darbotvarkes ir protokolus, priimtus 
nutarimus, informaciją apie balsavimus ir 
paaiškinimus dėl balsavimo, įskaitant 
mažumos nuomones;

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 106 straipsnio įžangos pagrindimą.

Pakeitimas 218
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) nacionalinės kompetentingos 
institucijos leidimo prekiauti turėtojui 
pateiktus prašymus sukurti rizikos 
valdymo sistemą ir įvykdyti poregistracinį 
tyrimą, taip pat, jei reikia, leidimo 
prekiauti turėtojo nacionalinei 
kompetentingai institucijai pateiktus 
paaiškinimus ir galutinį kompetentingos 
institucijos nutarimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 106 straipsnio įžangos pagrindimą.

Pakeitimas 219
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
jiems spontaniškai pranešė pacientai ar 
sveikatos priežiūros specialistai arba kurios 

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
jiems spontaniškai pranešė pacientai ar 
sveikatos priežiūros specialistai arba kurios 
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nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse.

nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse, 
nurodydami, ar šios reakcijos pasireiškė 
asmeniui normaliomis dozėmis 
profilaktiškai, ligai nustatyti ar ją gydyti 
arba fiziologinėms funkcijoms atstatyti, 
koreguoti ar pakeisti vartojant vaistus, kai 
padaryta gydymo vaistais klaida arba 
vaistai vartoti ne pagal registruotą vaisto 
charakteristikų santrauką.

Or. fr

Pakeitimas

Į sąvoką „nepageidaujama reakcija“ įtraukus šalutinius reiškinius, atsirandančius dėl 
gydymo vaistais klaidos arba vartojimo nesilaikant registruotos vaisto charakteristikų 
santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo) galima bendriau 
suprasti šalutinius reiškinius, kurie gali būti kenksmingi pacientams. Vis dėlto svarbu aiškiai 
atskirti šalutinius reiškinius, atsirandančius vaistą vartojant įprastomis sąlygomis, ir kitus 
šalutinius reiškinius. Šie reiškiniai turi būti atskirti vykdant pranešimo procedūrą.

Pakeitimas 220
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
joms spontaniškai pranešė pacientai ar 
sveikatos priežiūros specialistai arba kurios 
nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse. 

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
joms spontaniškai pranešė sveikatos 
priežiūros specialistai arba kurios 
nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai užtikrintų, kad tokie pranešimai 
būtų prieinami vienoje Bendrijos vietoje.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai užtikrintų, kad tokie pranešimai 
būtų prieinami vienoje Bendrijos vietoje. 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos 
nuostatų, įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus, registruojamos ir apie jas 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos 
nuostatų, įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus, registruojamos ir apie jas 
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pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB. pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.
2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma iš sveikatos priežiūros 
specialistų.

Or. de

Pakeitimas

Atrodo netikslinga, kad apie šalutinį vaisto poveikį gamintojui praneštų tiesiogiai pacientai. 
Pacientai šiuo klausimu pirmiausiai turėtų kreiptis į savo gydytoją ar vaistininką, be to, 
pranešti galima ir per nacionalines interneto svetaines. Kad gamintojai galėtų susieti 
pranešimą su pacientu, nėra būtina ir to reikėtų vengti duomenų apaugos sumetimais.

Pakeitimas 221
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
joms spontaniškai pranešė pacientai ar 
sveikatos priežiūros specialistai arba kurios 
nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse. 

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas Bendrijoje 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, apie 
kurias joms spontaniškai pranešė pacientai 
ar sveikatos priežiūros specialistai arba 
kurios nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus ar poregistracinį saugumo 
tyrimą. 

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai užtikrintų, kad tokie pranešimai 
būtų prieinami vienoje Bendrijos vietoje.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos 
nuostatų, įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus, registruojamos ir apie jas 
pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.

Įtariamos nepageidaujamos reakcijos, 
nustatytos atliekant klinikinius bandymus,
taip pat registruojamos ir apie jas 
pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 

2. Leidimo prekiauti turėtojas nacionalinei 
kompetentingai institucijai per 45 dienas 
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nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

nuo gavimo persiunčia visus pranešimus
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas,
gautus iš pacientų ir sveikatos priežiūros 
specialistų. Leidimo prekiauti turėtojas 
informuoja pacientą ir sveikatos 
priežiūros specialistą, kad pranešimas 
persiųstas kompetentingoms institucijoms, 
kurios atsako už jo tolesnį nagrinėjimą.
Nacionalinė kompetentinga institucija 
negali atsisakyti priimti bet kokių 
pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų paštu, 
telefonu, faksu, elektronine forma iš 
pacientų ir sveikatos priežiūros 
specialistų.

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje arba trečiosiose šalyse,
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
24 straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir
duomenų apdorojimo tinklui ne vėliau 
kaip per 15 dienų nuo tokio pranešimo 
gavimo, o jei tokio pranešimo negauta –
kitą dieną po to, kai atitinkamam leidimo 
turėtojui toks įvykis tapo žinomas.

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų
Eudravigilance duomenų bazei
informaciją apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 90 dienų
nuo tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas. 

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias
jų veiklos rinkoje, ne vėliau kaip per 45 
dienas nuo tokio pranešimo gavimo. 

Jei tai vaistai, kuriuose yra veikliųjų 
medžiagų, išvardytų leidinių, kuriuos 
Agentūra stebi pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 27 straipsnį, sąrašuose, 
nereikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas Eudravigilance duomenų bazei
pateiktų informaciją apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, registruotas 

Jei tai vaistai, kuriuose yra veikliųjų 
medžiagų, išvardytų leidinių, kuriuos 
Agentūra stebi pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 27 straipsnį, sąrašuose, 
nereikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas pateiktų informaciją apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
registruotas išvardytoje medicininėje 
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išvardytoje medicininėje literatūroje, tačiau 
reikalaujama, kad jie stebėtų visą kitą 
literatūrą ir praneštų apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas.

literatūroje, tačiau reikalaujama, kad jie 
stebėtų visą kitą literatūrą ir praneštų apie 
visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas.

4. Valstybės narės turi prieigą prie 
pranešimų apie nepageidaujamas 
reakcijas Eudravigilance duomenų bazėje 
ir vertina iš leidimų prekiauti turėtojų 
gautų duomenų kokybę. Jos atitinkamai 
bendradarbiauja su pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais imdamosi 
priemonių dėl tų pranešimų ir reikalauja, 
kad tokių priemonių imtųsi leidimo 
prekiauti turėtojai. Reikalaujama, kad 
leidimo prekiauti turėtojai pateiktų visą 
gautą informaciją apie tokias priemones 
Eudravigilance duomenų bazei.

4. Valstybės narės vertina iš leidimų 
prekiauti turėtojų gautų duomenų kokybę. 
Jos atitinkamai bendradarbiauja su 
pacientais ir sveikatos priežiūros 
specialistais imdamosi priemonių dėl tų 
pranešimų. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų aiškią nuomonę apie jų šalyse 
pasitaikančias nepageidaujamas reakcijas. Eudravigilance duomenų bazės turinio kokybę 
galima užtikrinti reikalaujant, kad pranešimai būtų teikiami per valstybės narės, kurioje 
pasiteikė nepageidaujama reakcija, farmakologinio budrumo sistemą.
Be to, centralizuojant visą pranešimų teikimą Europos lygmeniu be jokios regioninės arba 
nacionalinės analizės bus sumenkinami ir keičiami duomenys ir taip trukdoma išsamiai 
analizei ir aiškinimui, todėl galiausiai Eudravigilance duomenų taps neveiksminga.

Pakeitimas 222
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 skyriaus 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atskiros valstybės narės neturėtų 
nustatyti jokių naujų pranešimo teikimo 
reikalavimų leidimų prekiauti turėtojams, 
jeigu tai nėra pateisinama farmakologinio 
budrumo priežastimis.

Or. en
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Pagrindimas

Vienas iš Bendrijos pasiūlymo tikslų ir kaip nurodyta reglamento 5 konstatuojamoje dalyje –
jį įgyvendinus neturi atsirasti jokių naujų papildomų nacionalinių reikalavimų. Papildomiems 
nacionaliniams reikalavimams reikia daug išteklių ir laiko institucijoms bei leidimų prekiauti 
turėtojams ir dėl jų netgi gali nebeveikti suderintas signalo aptikimas.

Pakeitimas 223
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
joms spontaniškai pranešė pacientai ar 
sveikatos priežiūros specialistai arba kurios 
nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse.

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
joms spontaniškai pranešė sveikatos 
priežiūros specialistai arba kurios 
nustatytos atliekant poregistracinį saugumo 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse. 

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai užtikrintų, kad tokie pranešimai 
būtų prieinami vienoje Bendrijos vietoje. 

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai užtikrintų, kad tokie pranešimai 
būtų prieinami vienoje Bendrijos vietoje. 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos 
nuostatų, įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus, registruojamos ir apie jas 
pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos 
nuostatų, įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus, registruojamos ir apie jas 
pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma iš sveikatos priežiūros 
specialistų.

Or. de

Pakeitimas

Atrodo netikslinga, kad apie šalutinį vaisto poveikį gamintojui praneštų tiesiogiai pacientai. 
Pacientai šiuo klausimu pirmiausiai turėtų kreiptis į savo gydytoją ar vaistininką, be to, 
pranešti galima ir per nacionalines interneto svetaines. Kad gamintojai galėtų susieti 
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pranešimą su pacientu, nėra būtina ir to reikėtų vengti duomenų apsaugos sumetimais.

Pakeitimas 224
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų
elektronine forma iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

2. Leidimo prekiauti turėtojas persiunčia 
nacionalinei kompetentingai institucijai 
per 7 dienas nuo gavimo visus pranešimus
apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
gautus elektronine forma iš pacientų ir 
sveikatos priežiūros specialistų. Leidimo 
prekiauti turėtojas privalo informuoti 
pacientą ir sveikatos priežiūros 
specialistą, kad pranešimas persiųstas 
kompetentingoms institucijoms, kurios 
atsako už jo tolesnį nagrinėjimą.
Valstybės narės atitinkamai 
bendradarbiauja su pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais imdamosi 
priemonių dėl tų pranešimų.
Nacionalinė kompetentinga institucija 
negali atsisakyti priimti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
gautų paštu, telefonu, faksu arba 
elektronine forma iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimus teikiant internetine forma (Reglamento 25 straipsnis) būtų galima išspręsti 
užbaigtumo problemą, tačiau pranešimus teikiant internetu taip pat būtų atimta ši galimybė 
(teisė) iš daugelio gyventojų, būtent pagyvenusių žmonių ir neturinčių kompiuterinių žinių 
žmonių. Dėl šios priežasties vartotojai turėtų turėti daugiau galimybių teikti pranešimus, o ne 
vein tik internetu (pvz., JAV maisto ir vaistų administracija (angl. FDA) sudaro sąlygas teikti 
pranešimus internetu, paštu, faksu ir telefonu).
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Pakeitimas 225
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų 
elektronine forma arba bet kokiu kitu 
tinkamu būdu iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

Or. fr

Pakeitimas

Svarbu netrukdyti siųsti pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas, nustatant technologines 
kliūtis. Iš tikrųjų kai kurie asmenys negali naudotis internetu arba jiems kyla sunkumų juo 
naudotis.

Pakeitimas 226
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
Eudravigilance duomenų bazei informaciją 
apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo 
tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas. 

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
Eudravigilance duomenų bazei informaciją 
apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo 
tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas. Nuo minėto reikalavimo 
atleidžiami leidimo prekiauti vaistais, 
kuriais leista prekiauti remiantis 
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10a straipsniu, turėtojai ir 14–
16a straipsniuose nurodytų vaistų 
registracijos pažymėjimų turėtojai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas naujas farmacijos įmonėms skirtas reikalavimas pranešti apie visas nesunkias 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas (įskaitant mediciniškai nepatvirtintus vartotojų 
pranešimus) turės didžiulį poveikį pramonės ir reguliavimo institucijų darbo krūviui, nes 
dauguma atvejų – nerimti ir nepasitvirtinę vartotojų pranešimai. Be didžiulio farmakologinio 
budrumo išteklių eikvojimo, tokių duomenų rinkimas visuomenės sveikatos požiūriu neduos 
papildomos naudos seniems vaistams; priešingai – jis gali klidyti nustatyti galimus naujus 
saugumo signalus. 

Pakeitimas 227
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje arba trečiosiose šalyse, 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
24 straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir 
duomenų apdorojimo tinklui ne vėliau kaip 
per 15 dienų nuo tokio pranešimo gavimo, 
o jei tokio pranešimo negauta – kitą dieną 
po to, kai atitinkamam leidimo turėtojui 
toks įvykis tapo žinomas.

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Europos Sąjungoje arba trečiosiose šalyse, 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
24 straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir 
duomenų apdorojimo tinklui ne vėliau kaip 
per 15 dienų nuo tokio pranešimo gavimo, 
o jei tokio pranešimo negauta – kitą dieną 
po to, kai atitinkamam leidimo turėtojui 
toks įvykis tapo žinomas, nurodydamas, ar 
šios reakcijos pasireiškė asmeniui 
normaliomis dozėmis profilaktiškai, ligai 
nustatyti ar ją gydyti arba fiziologinėms 
funkcijoms atstatyti, koreguoti ar pakeisti 
vartojant vaistus, kai padaryta gydymo 
vaistais klaida arba vaistai vartoti ne 
pagal registruotą vaisto charakteristikų 
santrauką.
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Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
Eudravigilance duomenų bazei informaciją 
apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo 
tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
Eudravigilance duomenų bazei informaciją 
apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Europos Sąjungoje, ne vėliau kaip per 90 
dienų nuo tokio pranešimo gavimo, o jei 
tokio pranešimo negauta – kitą dieną po to, 
kai atitinkamam leidimo turėtojui toks 
įvykis tapo žinomas, nurodydamas, ar šios 
reakcijos pasireiškė asmeniui 
normaliomis dozėmis profilaktiškai, ligai 
nustatyti ar ją gydyti arba fiziologinėms 
funkcijoms atstatyti, koreguoti ar pakeisti 
vartojant vaistus, kai padaryta gydymo 
vaistais klaida arba vaistai vartoti ne 
pagal registruotą vaisto charakteristikų 
santrauką.

Or. fr

Pakeitimas

Į sąvoką „nepageidaujama reakcija“ įtraukus šalutinius reiškinius, atsirandančius dėl 
gydymo vaistais klaidos arba vartojimo nesilaikant registruotos vaisto charakteristikų 
santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo) galima bendriau 
suprasti šalutinius reiškinius, kurie gali būti kenksmingi pacientams. Vis dėlto svarbu aiškiai 
atskirti šalutinius reiškinius, atsirandančius vaistą vartojant įprastomis sąlygomis, ir kitus 
šalutinius reiškinius. Šie reiškiniai turi būti atskirti vykdant pranešimo procedūrą.

Pakeitimas 228
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje arba trečiosiose šalyse,
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
24 straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir 

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
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duomenų apdorojimo tinklui ne vėliau 
kaip per 15 dienų nuo tokio pranešimo 
gavimo, o jei tokio pranešimo negauta –
kitą dieną po to, kai atitinkamam leidimo 
turėtojui toks įvykis tapo žinomas.

pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų
Eudravigilance duomenų bazei
informaciją apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 90 dienų
nuo tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas. 

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas nesunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias
jų veiklos rinkoje, ne vėliau kaip per 45 
dienas nuo tokio pranešimo gavimo, o jei 
tokio pranešimo negauta – kitą dieną po to, 
kai atitinkamam leidimo turėtojui toks 
įvykis tapo žinomas. 

Or. en

Pakeitimas 229
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės turi prieigą prie 
pranešimų apie nepageidaujamas 
reakcijas Eudravigilance duomenų bazėje 
ir vertina iš leidimų prekiauti turėtojų 
gautų duomenų kokybę. Jos atitinkamai 
bendradarbiauja su pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais imdamosi 
priemonių dėl tų pranešimų ir reikalauja, 
kad tokių priemonių imtųsi leidimo 
prekiauti turėtojai. Reikalaujama, kad 
leidimo prekiauti turėtojai pateiktų visą 
gautą informaciją apie tokias priemones 
Eudravigilance duomenų bazei.

4. Valstybės narės vertina iš leidimų 
prekiauti turėtojų gautų duomenų kokybę. 
Jos atitinkamai bendradarbiauja su 
pacientais ir sveikatos priežiūros 
specialistais imdamosi priemonių dėl tų 
pranešimų. 

Or. en
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Pakeitimas 230
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turi prieigą prie pranešimų 
apie nepageidaujamas reakcijas 
Eudravigilance duomenų bazėje ir vertina 
iš leidimų prekiauti turėtojų gautų 
duomenų kokybę. Jos atitinkamai 
bendradarbiauja su pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais imdamosi 
priemonių dėl tų pranešimų ir reikalauja, 
kad tokių priemonių imtųsi leidimo 
prekiauti turėtojai. Reikalaujama, kad 
leidimo prekiauti turėtojai pateiktų visą 
gautą informaciją apie tokias priemones 
Eudravigilance duomenų bazei.

Valstybės narės turi prieigą prie pranešimų 
apie nepageidaujamas reakcijas 
Eudravigilance duomenų bazėje ir vertina 
iš leidimų prekiauti turėtojų gautų 
duomenų kokybę.

Or. en

Pakeitimas 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės registruoja visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
jų teritorijoje, apie kurias joms pranešė 
sveikatos priežiūros specialistai arba 
pacientai.

Valstybės narės registruoja visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
jų teritorijoje, apie kurias joms pranešė 
sveikatos priežiūros specialistai. Dėl 
nepageidaujamų reakcijų, apie kurias 
joms pranešė pacientai, valstybės narės 
gali pačios spręsti, ar pranešimai turėtų 
būti teikiami tiesiogiai, ar per sveikatos 
priežiūros specialistus.
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Or. en

Pakeitimas

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
“noise” of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Pakeitimas 232
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai arba pacientai.

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai arba pacientai, nurodydamos, 
ar šios reakcijos pasireiškė asmeniui 
normaliomis dozėmis profilaktiškai, ligai 
nustatyti ar ją gydyti arba fiziologinėms 
funkcijoms atstatyti, koreguoti ar pakeisti 
vartojant vaistus, kai padaryta gydymo 
vaistais klaida arba vaistai vartoti ne 
pagal registruotą vaisto charakteristikų 
santrauką.

Or. fr

Pakeitimas

Į sąvoką „nepageidaujama reakcija“ įtraukus šalutinius reiškinius, atsirandančius dėl 
gydymo vaistais klaidos arba vartojimo nesilaikant registruotos vaisto charakteristikų 
santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo) galima bendriau 
suprasti šalutinius reiškinius, kurie gali būti kenksmingi pacientams. Vis dėlto svarbu aiškiai 
atskirti šalutinius reiškinius, atsirandančius vaistą vartojant įprastomis sąlygomis, ir kitus 
šalutinius reiškinius. Šie reiškiniai turi būti atskirti vykdant pranešimo procedūrą.
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Pakeitimas 233
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse arba bet kokiu kitu tinkamu 
būdu.

Or. fr

Pakeitimas

Svarbu netrukdyti siųsti pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas, nustatant technologines 
kliūtis. Iš tikrųjų kai kurie asmenys negali naudotis internetu arba jiems kyla sunkumų juo 
naudotis.

Pakeitimas 234
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimus
apie tokias reakcijas būtų galima pateikti 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Or. de

Pakeitimas

Daugeliu atvejų apie  įtarimus pranešama laišku arba faksu. Jei bus įmanoma pranešti tik 
vieninteliu – elektroniniu – būdu, pasirengimas pranešti apie įtarimus gali sumažėti (būtent 
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medicinos atstovų), todėl turėtų būti leidžiama pranešti keliais būdais.

Pakeitimas 235
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimus
apie tokias reakcijas būtų galima pateikti 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Or. de

Pakeitimas

Iš patirties žinoma, kad daugeliu atvejų apie  įtarimus pranešama laišku arba faksu. Jei bus 
įmanoma pranešti tik vieninteliu – elektroniniu – būdu, pasirengimas pranešti apie įtarimus 
gali sumažėti (būtent medicinos atstovų), todėl turėtų būti leidžiama pranešti keliais būdais.

Pakeitimas 236
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos. 
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas 
arba šalutinį vaisto poveikį, jei jis vartotas 
ne pagal leidime prekiauti įrašytą 
indikaciją, apie kuriuos joms pranešta 
pagal pranešimų apie įtariamas nepalankias 
reakcijas į vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos. 
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būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

Or. de

Pakeitimas

Nepageidaujamos reakcijos apibrėžime išbraukus kriterijų „normalios dozės“ (1 straipsnio 
11 punktas) ateityje bus įtraukiama „gydymo vaistais klaidos” ir „off-label-use“ (vaistų 
vartojimas be patvirtintos indikacijos). Todėl, pranešant apie šalutinį vaisto poveikį, reikėtų 
nurodyti, ar tas poveikis atsirado  vaistą vartojus leidžiama paskirtimi. Į duomenų bazę reikia 
įtraukti papildomą nuorodą į tokį „off-label-use“, nes tai yra svarbu naudos ir rizikos 
vertinimui.

Pakeitimas 237
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei,
nurodydamos, ar šios reakcijos pasireiškė 
asmeniui normaliomis dozėmis 
profilaktiškai, ligai nustatyti ar ją gydyti 
arba fiziologinėms funkcijoms atstatyti, 
koreguoti ar pakeisti vartojant vaistus, kai 
padaryta gydymo vaistais klaida arba 
vaistai vartoti ne pagal registruotą vaisto 
charakteristikų santrauką.

Or. fr

Pakeitimas

Į sąvoką „nepageidaujama reakcija“ įtraukus šalutinius reiškinius, atsirandančius dėl 
gydymo vaistais klaidos arba vartojimo nesilaikant registruotos vaisto charakteristikų 
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santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo) galima bendriau 
suprasti šalutinius reiškinius, kurie gali būti kenksmingi pacientams. Vis dėlto svarbu aiškiai 
atskirti šalutinius reiškinius, atsirandančius vaistą vartojant įprastomis sąlygomis, ir kitus 
šalutinius reiškinius. Šie reiškiniai turi būti atskirti vykdant pranešimo procedūrą.

Pakeitimas 238
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos. 
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas 
arba šalutinį vaisto poveikį, jei jis vartotas 
ne pagal leidime prekiauti įrašytą 
indikaciją, apie kuriuos joms pranešta 
pagal pranešimų apie įtariamas nepalankias 
reakcijas į vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos. 
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

Or. de

Pakeitimas

Nepageidaujamos reakcijos apibrėžime išbraukus kriterijų „normalios dozės“ (1 straipsnio 
11 punktas) ateityje bus įtraukiama „gydymo vaistais klaidos” ir „off-label-use“ (vaistų 
vartojimas be patvirtintos indikacijos). Todėl, pranešant apie šalutinį vaisto poveikį, reikėtų 
nurodyti, ar tas poveikis kilo vaistą vartojus leidžiama paskirtimi. Į duomenų bazę reikia 
įtraukti papildomą nuorodą į tokį „off-label-use“, nes tai yra svarbu naudos ir rizikos 
vertinimui.
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Pakeitimas 239
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai arba pacientai.

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai, pacientai, leidimų prekiauti 
turėtojai arba ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas galėtų būti pateikiami 
nacionalinėse vaistų interneto svetainėse, 
taip pat paštu, telefonu ir faksu.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei.

Leidimo prekiauti turėtojai turi prieigą prie 
tokių pranešimų Eudravigilance duomenų 
bazėje.

Leidimo prekiauti turėtojai, sveikatos 
priežiūros specialistai ir visuomenė turi 
prieigą prie tokių pranešimų 
Eudravigilance duomenų bazėje, kuria 
turėtų būti galima naudotis nuolatos ir 
nedelsiant.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos.
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos ir 
nepriklausomų ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai.
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
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saugumą atsakingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 240
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai arba pacientai.

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai, pacientai, leidimų prekiauti 
turėtojai arba ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas galėtų būti pateikiami 
nacionalinėse vaistų interneto svetainėse, 
taip pat paštu, telefonu ir faksu.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 30
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 
straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir 
duomenų apdorojimo tinklui (toliau –
Eudravigilance duomenų bazė), kuriuose 
pateikiama informacija apie visas jų 
teritorijoje pasitaikiusias 
nepageidaujamas reakcijas.

Leidimo prekiauti turėtojai turi prieigą prie 
tokių pranešimų Eudravigilance duomenų 
bazėje.

Leidimo prekiauti turėtojai, sveikatos 
priežiūros specialistai ir visuomenė turi 
prieigą prie tokių pranešimų 
Eudravigilance duomenų bazėje, kuria turi 
būti galima naudotis nuolatos ir 
nedelsiant.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
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apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos.
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje, kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos.
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas

Itin svarbu, kad valstybės narės kompetentingos institucijos aiškiai žinotų, kokios 
nepageidaujamos reakcijos užfiksuojamos jų teritorijoje. Taikant reikalavimą, kad pranešimai 
būtų teikiami per valstybės narės, kurioje pastebėta nepageidaujama reakcija, farmakologinio 
budrumo sistemą, būtų užtikrinta farmakologinio budrumo duomenų bazės turinio kokybė.

Be to, Europos lygmeniu centralizavus visą pranešimų teikimą ir neatliekant jokios duomenų 
analizės regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, šie duomenys galėtų būti iškraipyti ir pakeisti, 
užkertamas kelias jų analizei ir interpretacijai, ir dėl to farmakologinio budrumo duomenų 
bazė galėtų tapti neveiksminga.

Pakeitimas 241
Anne Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai arba pacientai.

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai, pacientai, leidimų prekiauti 
turėtojai arba ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas galėtų būti pateikiami 
nacionalinėse vaistų interneto svetainėse, 
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svetainėse. taip pat paštu, telefonu ir faksu.
2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 
straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir 
duomenų apdorojimo tinklui (toliau –
Eudravigilance duomenų bazė), kuriuose 
pateikiama informacija apie visus jų 
teritorijoje pasitaikiusius 
nepageidaujamus įvykius arba, jei toks 
pranešimas nebuvo gautas, per 15 dienų 
nuo datos, kai kompetentinga institucija 
sužinojo apie įvykį.

Leidimo prekiauti turėtojai turi prieigą prie 
tokių pranešimų Eudravigilance duomenų 
bazėje.

Leidimo prekiauti turėtojai, sveikatos 
priežiūros specialistai ir visuomenė turi 
prieigą prie tokių pranešimų 
Eudravigilance duomenų bazėje, kuria turi 
būti galima naudotis nuolatos ir 
nedelsiant.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos.
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos ir 
nepriklausomų ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai.
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 242
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas pateiktų Agentūrai periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas, kuriose 
būtų nurodyta tokia informacija:

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas pateiktų Agentūrai periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas šiais 
atvejais:

a) duomenų apie vaisto naudą ir keliamą 
riziką santrauka;

a) jeigu toks įpareigojimas nustatytas kaip 
leidimo prekiauti sąlyga pagal 21a arba 
22 straipsnį; arba 

b) vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balanso mokslinis vertinimas;

b) jeigu periodinių atnaujintų saugumo 
ataskaitų teikimo Bendrijos orientacinė 
data ir dažnumas nustatytas pagal 
107c straipsnio 3 ir 4 dalis, laikantis 
107c straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų.

Vertinimas, nurodytas b punkte, 
grindžiamas visais turimais duomenimis, 
taip pat klinikinių bandymų duomenimis 
apie leidime prekiauti neįrašytas 
indikacijas, ir visose populiacijose.
Periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu.
2. Agentūra pateikia visus 1 dalyje 
nurodytus pranešimus Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo patariamajam 
komitetui, Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui ir koordinavimo grupei.

2. Periodiškai papildomose saugos 
ataskaitose pateikiama:

a) vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balanso mokslinis vertinimas;
b) visi duomenys apie parduodamą vaisto 
kiekį ir visi leidimo prekiauti turėtojo 
turimi duomenys apie receptų skaičių.
Vertinimas, nurodytas b punkte, 
grindžiamas visais turimais duomenimis, 
taip pat klinikinių bandymų duomenimis 
apie leidime prekiauti neįrašytas 
indikacijas, ir visose populiacijose.
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Periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu.

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 
10a arba 10c straipsniuose nurodytais 
vaistais turėtojai ir 14 arba 16a 
straipsniuose nurodytų vaistų registracijų 
turėtojai tokių produktų periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas 
pateiktų tik tokiais atvejais:
a) jeigu toks įpareigojimas nustatytas kaip 
leidimo prekiauti sąlyga pagal 21a arba 
22 straipsnį arba 
b) jeigu periodinių atnaujintų saugumo 
ataskaitų teikimo Bendrijos orientacinė 
data ir dažnumas nustatytas pagal 107c 
straipsnio 3 ir 4 dalis, laikantis 107c 
straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Matyt būtų nepateisinama neįtraukti bendro tipo ir kt. vaistus, nors periodiškai papildomos 
saugos ataskaitos galbūt taip pat ne visada reikalingos tam tikriems seniems originaliems 
vaistams. Teisingiau būtų tą pačią sistemą taikyti visų rūšių vaistams. 

</Amend>

Pakeitimas 243
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 b straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik kas trejus metus, 
išskyrus tokius atvejus:
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Or. fr

Pakeitimas

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Pakeitimas 244
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 b straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:
–

Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 
10a, 10c ir 16 straipsniuose nurodytais 
vaistais turėtojai ir 14 arba 
16a straipsniuose nurodytų vaistų 
registracijų turėtojai tokių produktų 
periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

–

Or. en

Pagrindimas

Remiantis ilgalaike ES patirtimi ir tradicijomis homeopatiniuose vaistuose suderinama 
kokybė ir mažos rizikos pobūdis. Tas pats pasakytina apie homeopatinius vaistus, kuriems 
leidimas prekiauti buvo išduotas pagal 16 straipsnį. Šiems produktams ši išimtis turėtų būti 
taikoma lygiai taip pat, kaip kitiems santykinai saugiems vaistams.
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Pakeitimas 245
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 b straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 
10a arba 10c straipsniuose nurodytais 
vaistais turėtojai ir 14 arba 16a
straipsniuose nurodytų vaistų registracijų 
turėtojai tokių produktų periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas pateiktų
tik tokiais atvejais:

3. Nereikalaujama, kad leidimo prekiauti 
10, 10a arba 10c straipsniuose nurodytais 
vaistais turėtojai ir 14–16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai 
pateiktų tokių produktų periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas. 
Nukrypstant reikalaujama, kad leidimo 
prekiauti vaistais turėtojai periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas 
pateiktų tokiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Gerai žinomų vaistų atleidimas nuo prievolės teikti periodines saugos ataskaitas pateisinamas 
tuo, kad šiais vaistais ilgą laiką buvo prekiaujama rinkoje, o jų saugumo charakteristikos 
gerai žinomos ir dokumentais patvirtintos. Todėl reikalavimas teikti ataskaitas apie šiuos 
vaistus būtų beprasmis reguliavimo institucijoms, užkrautų naštą leidimų prekiauti turėtojams 
ir neturėtų reikšmės vartotojų saugumui. Tačiau šiuo metu Komisijos pasiūlyme pateikiamos 
išimties formulavimo būdas yra dviprasmiškas, todėl jį reikėtų išaiškinti. 

Pakeitimas 246
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 b straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c ir 16 straipsniuose nurodytais 
vaistais turėtojai ir 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
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produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 16 straipsnyje išvardyti vaistai turi panašias saugumo charakteristikas, kaip 10, 
10a, 10c ir 16a išvardyti vaistai. 16 straispnio 3 dalies lieka nepakeista.

Pakeitimas 247
Peter Liese irThomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 b straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai, leidimo prekiauti vaistais, į 
kuriuos įeina veikliosios medžiagos, 
atitinkančios šios Direktyvos I priede, II 
priede, 1 punkto a papunktyje minimos 
nusistovėjusio vartojimo medicinoje 
koncepcijos kriterijus, turėtojai ir 16 arba 
16a straipsniuose nurodytų vaistų 
registracijų turėtojai tokių produktų 
periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Direktyva 2001/83/EB 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
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criteria of Title IX (see Article 16(3) of Direktyva 2001/83/EB). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Pakeitimas 248
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 c straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Leidimų prekiauti, kurie buvo suteikti 
iki [rašyti konkrečią datą – nurodyta 
Reglamento (EB) Nr...../....3 straipsnio 
antroje pastraipoje] ir kurių periodinių 
atnaujinamų saugumo ataskaitų teikimo 
dažnumas ir datos nenustatytos kaip 
leidimo prekiauti sąlyga, turėtojai teikia 
periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pagal šios dalies antrą pastraipą, 
kol leidime prekiauti bus nurodytas kitas 
periodinių atnaujinamų saugumo ataskaitų 
teikimo dažnumas ar kitos datos arba 
nustatytas pagal 3, 4, 5 arba 6 dalis.

2. Leidimų prekiauti, kurie buvo suteikti 
iki [rašyti konkrečią datą – nurodyta 
Reglamento (EB) Nr...../....3 straipsnio 
antroje pastraipoje] ir kurių periodinių 
atnaujinamų saugumo ataskaitų teikimo 
dažnumas ir datos nenustatytos kaip 
leidimo prekiauti sąlyga, turėtojai teikia 
periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pagal šios dalies antrą pastraipą, 
kol leidime prekiauti bus nurodytas kitas 
periodinių atnaujinamų saugumo ataskaitų 
teikimo dažnumas ar kitos datos arba 
nustatytas pagal 3, 4, 5 arba 6 dalis. Šis 
įpareigojimas neapima 107b straipsnio 3 
dalyje nurodytų vaistų, jei taikomos 107b 
straipsnio 3 dalies a) ir b) punktuose 
numatytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama supaprastinti farmakologini budrumo procedūras ir užtikrinti 
proporcingumą. Dabartinėje formuluotėje 107c straipsnio 2 dalis nesuderinama su 107b 
straipsnio 3 dalyje išvardytų vaistų bendrosios išimties įžanga. Toėl siekiant užtikrinti 
nuoseklų požiūrį išimtis taip pat turi būti taikoma šioje nuostatoje. Įvertinus tai, kad 
institucijos vis dar turi teisę atskirais atvejais reikalauti periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos, nebūtų jokių neigiamų pasekmių pacientų saugumui.
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Pakeitimas 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 g straipsnio 1,2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
prekiauti 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 patariamojo 
komiteto ataskaitos gavimo išnagrinėja šią 
ataskaitą ir priima nuomonę dėl atitinkamo 
leidimo prekiauti palikimo galioti, sąlygų 
keitimo, sustabdymo arba atšaukimo bei 
nustato tos nuomonės nuostatų 
įgyvendinimo terminus.

1. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
prekiauti 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 patariamojo 
komiteto ataskaitos gavimo išnagrinėja šią 
ataskaitą ir priima nuomonę dėl atitinkamo 
leidimo prekiauti palikimo galioti, sąlygų 
keitimo, sustabdymo arba atšaukimo bei 
nustato tos nuomonės nuostatų 
įgyvendinimo terminus. Prieš priimdama 
tokį sprendimą koordinavimo grupė 
suinteresuotiesiems leidimų prekiauti 
turėtojams turi leisti per nustatytą laiką, 
kuris turės būti nurodytas, pateikti 
paaiškinimus raštu arba žodžiu.

2. Jeigu koordinavimo grupės nuomonė 
priimta bendru sutarimu, pirmininkas 
užrašo susitarimą ir atitinkamai informuoja 
leidimo prekiauti turėtoją. Valstybės narės 
prireikus palieka galioti, keičia sąlygas, 
sustabdo arba atšaukia leidimus prekiauti, 
kad galėtų įvykdyti nuomonėje pateiktas 
nuostatas per jų įgyvendinimo laikotarpį, ir 
praneša apie tai Komisijai ir koordinavimo 
grupei. Jeigu nuomonės negalima priimti 
bendru sutarimu, daugumos nuomonė 
siunčiama Komisijai, kuri taiko 33 ir 34 
straipsniuose nustatytą procedūrą. Tačiau 
nukrypstant nuo 34 straipsnio 1 dalies 
taikoma 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
procedūra.

2. Jeigu koordinavimo grupės nuomonė 
priimta bendru sutarimu, pirmininkas 
užrašo susitarimą ir atitinkamai informuoja 
leidimo prekiauti turėtoją. Valstybės narės 
prireikus palieka galioti, keičia sąlygas, 
sustabdo arba atšaukia leidimus prekiauti, 
kad galėtų įvykdyti nuomonėje pateiktas 
nuostatas per jų įgyvendinimo laikotarpį, ir 
praneša apie tai Komisijai ir koordinavimo 
grupei. Jeigu nuomonės negalima priimti 
bendru sutarimu, daugumos nuomonė 
siunčiama Komisijai, kuri taiko 33 ir 34 
straipsniuose nustatytą procedūrą. Tačiau 
nukrypstant nuo 34 straipsnio 1 dalies 
taikoma 121 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
procedūra. Gali būti taikomi Direktyvos 
2004/83/EB 32 straipsnio 4 dalyje 
apibūdinami procedūros etapai.

3. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 3. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
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prekiauti periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos vertinimas, kaip numatyta 107e 
straipsnio 1 dalyje, ir bent vienas leidimas 
prekiauti buvo suteiktas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 nuostatas, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas per 30 dienų nuo
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
patariamojo komiteto ataskaitos gavimo 
išnagrinėja šią ataskaitą ir priima nuomonę 
dėl atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo arba 
atšaukimo.

prekiauti periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos vertinimas, kaip numatyta 107e 
straipsnio 1 dalyje, ir bent vienas leidimas 
prekiauti buvo suteiktas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 nuostatas, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas per 30 dienų nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
patariamojo komiteto ataskaitos gavimo 
išnagrinėja šią ataskaitą ir priima nuomonę 
dėl atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo arba 
atšaukimo. Gali būti taikomi Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 9 straipsnio 2 dalyje 
apibūdinami procedūros etapai.

Or. fr

Pakeitimas

Galutiniai sprendimai nuolat turi būti priimami pagal tą pačią schemą, taikomą ir kitoms 
teisės aktų procedūroms, atsižvelgiant į svarstytinų klausimų skubumą.

Pakeitimas 250
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
prekiauti 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 patariamojo 
komiteto ataskaitos gavimo išnagrinėja šią 
ataskaitą ir priima nuomonę dėl atitinkamo 
leidimo prekiauti palikimo galioti, sąlygų 
keitimo, sustabdymo arba atšaukimo bei 
nustato tos nuomonės nuostatų 
įgyvendinimo terminus.

1. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
prekiauti 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 patariamojo 
komiteto ataskaitos gavimo išnagrinėja šią 
ataskaitą ir priima nuomonę dėl atitinkamo 
leidimo prekiauti palikimo galioti, sąlygų 
keitimo, sustabdymo arba atšaukimo bei 
nustato tos nuomonės nuostatų 
įgyvendinimo terminus. Ši nuomonė 
skelbiama nedelsiant, nurodant mažumos 



PE438.412v01-00 162/178 AM\808932LT.doc

LT

nuomonę.

Or. fr

Pakeitimas 251
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 g straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
prekiauti periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos vertinimas, kaip numatyta 107e 
straipsnio 1 dalyje, ir bent vienas leidimas 
prekiauti buvo suteiktas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 nuostatas, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas per 30 dienų nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
patariamojo komiteto ataskaitos gavimo 
išnagrinėja šią ataskaitą ir priima nuomonę 
dėl atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo arba 
atšaukimo.

3. Jeigu atliekamas vienas kelių leidimų 
prekiauti periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos vertinimas, kaip numatyta 107e 
straipsnio 1 dalyje, ir bent vienas leidimas 
prekiauti buvo suteiktas pagal Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 nuostatas, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas per 30 dienų nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
patariamojo komiteto ataskaitos gavimo 
išnagrinėja šią ataskaitą ir priima nuomonę 
dėl atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo arba 
atšaukimo. Ši nuomonė skelbiama 
nedelsiant, nurodant mažumos nuomonę.

Or. fr

Pakeitimas 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 i straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės inicijuoja šiame 
skirsnyje numatytą procedūrą ir praneša 
apie tai kitoms valstybėms narėms, 
Agentūrai ir Komisijai, jeigu:

1. Valstybės narės inicijuoja šiame 
skirsnyje numatytą procedūrą ir praneša 
apie tai kitoms valstybėms narėms, 
Agentūrai ir Komisijai bei galimiems 
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suinteresuotiesiems leidimų prekiauti 
turėtojams, jeigu:

a) jeigu ji nusprendžia sustabdyti arba 
atšaukti leidimą prekiauti;

a) ji nusprendžia, atsižvelgdama į 
farmakologinio budrumo duomenų 
vertinimo rezultatus, imtis vieno iš toliau 
nurodytų reguliavimo veiksmų:
- sustabdyti arba atšaukti leidimą 
prekiauti;

b) ji nusprendžia uždrausti tiekti vaistą; - uždrausti tiekti vaistą;
c) ji nusprendžia atsisakyti pratęsti leidimo 
prekiauti galiojimą;

- atsisakyti pratęsti leidimo prekiauti 
galiojimą;

d) leidimo prekiauti turėtojas jai praneša, 
kad, susirūpinęs dėl saugumo, jis sustabdė 
vaisto tiekimą rinkai arba panaikino 
leidimą prekiauti arba ketina tai padaryti;

b) leidimo prekiauti turėtojas jai praneša, 
kad, susirūpinęs dėl saugumo, jis sustabdė 
vaisto tiekimą rinkai arba panaikino 
leidimą prekiauti arba ketina tai padaryti;

e) ji nusprendė, kad būtinos naujos 
kontraindikacijos, rekomenduojamos 
dozės sumažinimas arba indikacijų 
apribojimas;
f) ji atliko farmakologinio budrumo 
tikrinimą ir nustatė esminių trūkumų.

c) ji atliko farmakologinio budrumo 
tikrinimą ir nustatė esminių trūkumų.

Or. fr

Pakeitimas

Leidimo prekiauti turėtojui turi būti labai anksti pranešta apie šios procedūros pradėjimą, 
kad būtų galima surinkti duomenis ir informaciją, būtinus šiai procedūrai greitai atlikti. 
Kadangi atvejams, kuriais turi būti persvarstytas arba apribotas leidimo prekiauti galiojimas, 
taikomas Direktyvos 2001/81/EB 31 straipsnis, reikėtų vengti bet kokios painiavos ir bet kokių 
administracinių kliūčių, kurios atsirastų taikant dvi procedūras.

Pakeitimas 253
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 k straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas vertina 

2. Farmakologinio budrumo pavojingumo 
ir naudingumo balanso vertinimo 
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pateiktą medžiagą. Atlikdamas šį vertinimą 
jis gali surengti viešuosius klausymus.

patariamasis komitetas vertina pateiktą 
medžiagą. Atlikdamas šį vertinimą jis gali 
surengti viešuosius klausymus 
nagrinėdamas pavojingumą ir 
naudingumą.

Viešieji klausymai gali būti skelbiami 
Europos vaistų saugumo svetainėje. 
Skelbiant nurodoma informacija, kaip gali 
dalyvauti leidimo prekiauti turėtojai ir 
visuomenė.

Viešieji klausymai gali būti skelbiami 
Europos vaistų saugumo svetainėje. 
Skelbiant nurodoma informacija, kaip gali 
dalyvauti leidimo prekiauti turėtojai ir 
visuomenė.

Agentūra sudaro galimybę visiems to 
pageidaujantiems dalyvauti klausymuose 
asmeniškai arba internetu.

Agentūra sudaro galimybę visiems to 
pageidaujantiems dalyvauti klausymuose 
asmeniškai arba internetu.

Jeigu leidimo prekiauti turėtojas arba kitas 
asmuo, ketinantis pateikti informaciją, turi 
komercinių konfidencialių duomenų, 
susijusių su procedūra, jis gali pageidauti 
pateikti tuos duomenis Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo patariamajam 
komitetui ne viešuose klausymuose.

Jeigu leidimo prekiauti turėtojas arba kitas 
asmuo, ketinantis pateikti informaciją, turi 
komercinių konfidencialių duomenų, 
susijusių su procedūra, jis gali pageidauti 
pateikti tuos duomenis Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo patariamajam 
komitetui ne viešuose klausymuose.

Jeigu rengiamas viešasis klausymas, jam 
pasibaigus skelbiama pirminė ataskaita.

Or. fr

Pakeitimas

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Pakeitimas 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 k straipsnio 2 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas vertina 
pateiktą medžiagą. Atlikdamas šį vertinimą 
jis gali surengti viešuosius klausymus.

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetas vertina pateiktą 
medžiagą. Atlikdamas šį vertinimą jis gali 
surengti viešuosius klausymus, jeigu 
įgyvendinami objektyvūs kriterijai pagal 
mokslinius duomenis, atsižvelgiant į 
susijusio vaisto veiksmingumą ir 
naudingumą bei ankstesnius pavojingumo 
ir naudingumo vertinimus, Žmonėms 
skirtų vaistų komiteto arba koordinavimo 
grupės atliktus pagal 107l straipsnyje 
apibūdintą leidimų prekiauti išdavimo 
procedūrą, kurią vykdant turi dalyvauti 
CHMP pranešėjas, išreiškiantis nuomonę 
dėl susijusio vaisto, arba koordinavimo 
grupės pranešėjas. Agentūra, pasitarusi 
su suinteresuotosiomis šalimis, parengia 
viešųjų klausymų rengimo ir eigos gaires.

Or. fr

Pakeitimas

Šio komiteto rengiamas viešasis klausymas yra tinkama priemonė, jeigu šis viešasis 
klausymas gali būti rengiamas teisingai, atsižvelgiant ne tik į susijusio (-ių) vaisto (-ų) 
pavojingumą, bet ir naudingumą, kad diskusijos apie jį būtų patikimos ir objektyvios. Visų 
pirma turi būti saugoma paciento gerovė ir vertinamas pavojingumas, atsižvelgiant į vaisto 
naudingumą pagal visus turimus duomenis.

Pakeitimas 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 k straipsnio 3 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas per 60 
dienų nuo informacijos gavimo pateikia 
rekomendaciją ir ją pagrindžiančias 
priežastis. Gali būti rekomenduojama viena 

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas, 
atsižvelgdamas ir į vaisto naudingumą, 
įvertintą Žmonėms skirtų vaistų komiteto 
arba koordinavimo grupės pagal 107l 
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arba kelios iš šių priemonių: straipsnyje apibūdintą leidimų prekiauti 
išdavimo procedūrą, per 60 dienų nuo 
informacijos gavimo pateikia 
rekomendaciją ir ją pagrindžiančias 
priežastis. Gali būti rekomenduojama viena 
arba kelios iš šių priemonių:

Or. fr

Pakeitimas

Šio komiteto rengiamas viešasis klausymas yra tinkama priemonė, jeigu šis viešasis 
klausymas gali būti rengiamas teisingai, atsižvelgiant ne tik į susijusio (-ių) vaisto (-ų) 
pavojingumą, bet ir naudingumą, kad diskusijos apie jį būtų patikimos ir objektyvios. Visų 
pirma turi būti saugoma paciento gerovė ir vertinamas pavojingumas, atsižvelgiant į vaisto 
naudingumą pagal visus turimus duomenis.

Pakeitimas 256
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 m straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra skelbia 107b−107l straipsniuose 
nurodytas rekomendacijas, nuomones ir 
sprendimus Europos vaistų saugumo 
svetainėje.

Agentūra skelbia 107b−107l straipsniuose 
nurodytas galutines išvadas (galutines 
rekomendacijas, nuomones ir galutinius 
sprendimus) Europos vaistų saugumo 
svetainėje.

Or. fr

Pakeitimas

Informacija, skirta skelbti šiame interneto portale, turi būti išsami, bet nesudėtinga.

Pakeitimas 257
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 n straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos 
neintervenciniams poregistraciniams 
saugumo tyrimams, kuriuos inicijuoja, 
valdo arba finansuoja leidimo prekiauti 
turėtojas, savanoriškai arba jei to 
reikalaujama 21a ir 22a straipsnių 
nuostatomis, ir kurie apima duomenų iš 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų 
rinkimą.

1. 107o- 107r straipsnio nuostatos 
taikomos neintervenciniams 
poregistraciniams saugumo tyrimams, 
kuriuos inicijuoja, valdo arba finansuoja 
leidimo prekiauti turėtojas, savanoriškai 
arba jei to reikalaujama 21a ir 22a 
straipsnių nuostatomis, ir kurie apima 
duomenų iš pacientų ir sveikatos priežiūros 
specialistų rinkimą.

Or. es

Pakeitimas

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.
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Pakeitimas 258
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
108 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) farmakologinio budrumo terminų, 
formų ir standartų, dėl kurių sutarta 
tarptautiniu mastu, vartojimas;

(3) farmakologinio budrumo terminų, 
formų ir standartų, kuriuos taikant galima 
išsaugoti atvejų, apie kuriuos buvo 
pranešta, klinikinę reikšmę ir dėl kurių 
sutarta tarptautiniu mastu, vartojimas;

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas taikyti Tarptautinės derinimo konferencijos standartus stiprina idėjinę ir 
techninę sveikatos priežiūros institucijų priklausomybę nuo farmacijos laboratorijų. Europos 
farmakologinio budrumo geroji patirtis sąlygos Europos farmakologinio budrumo sistemos 
organizavimą. Ji turi būti nustatyta viešai, vykdant skaidrų konsultavimosi procesą ir visų 
pirma atsižvelgiant į Europos pacientų poreikius moksliniu aspektu.

Pakeitimas 259
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
108 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) valstybių narių ir leidimo prekiauti 
turėtojų elektroninio pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas formos;

(5) valstybių narių ir leidimo prekiauti 
turėtojų elektroninio pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas formos, 
įskaitant surinktos informacijos 
pristatymą. Surinktoje informacijoje turi 
būti skiriamos nepageidaujamos reakcijos 
dėl perdozavimo, klaidingo vartojimo, 
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piktnaudžiavimo vaistu ir gydymo vaistu 
klaidų nuo nepageidaujamų rekacijų, 
kurios kyla vaisto tyrimo eigoje arba 
patyrus jo poveikį darbe.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima atlikti tinkamą įvertinimą ir imtis tolesnių veiksmų, kompetentingos 
institucijos turi sugebėti skirti įvairias nepageidaujamas reakcijas, nes jos lems skirtingus 
tolesnius veiksmus (papildomi įspėjimai, kontraindikacijos, leidimo prekiauti sustabdymas ir 
kt.).

Pakeitimas 260
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
108 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) valstybių narių ir leidimo prekiauti 
turėtojų elektroninio pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas formos;

(5) valstybių narių ir leidimo prekiauti 
turėtojų elektroninio pranešimo apie
nepageidaujamas reakcijas formos, 
įskaitant surinktos informacijos 
pristatymą. Surinkta informacija turi būti 
pateikta siekiant tinkamai įvertinti ir imtis 
tolesnių veiksmų taip, kad būtų galima 
atskirti įvairias nepageidaujamas 
reakcijas, įskaitant dėl perdozavimo, 
klaidingo vartojimo, piktnaudžiavimo 
vaistu ir gydymo vaistu klaidų nuo 
nepageidaujamų reakcijų, kurios kyla 
vaisto tyrimo eigoje arba patyrus jo 
poveikį darbe;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų galima atlikti įvertinimą ir imtis tolesnių veiksmų, reikia sugebėti skirti įvairias 
nepageidaujamas reakcijas, nes jos lems skirtingus tolesnius veiksmus (papildomi įspėjimai, 
kontraindikacijos, leidimo prekiauti sustabdymas ir kt.).
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Pakeitimas 261
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
108 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiose gairėse atsižvelgiama į tarptautinio 
masto derinimo darbus, nuveiktus 
farmakologinio budrumo srityje, ir 
prireikus jos gali būti peržiūrėtos siekiant 
atsižvelgti į techninę ir mokslo pažangą.

Šiose gairėse moksliniu aspektu 
vadovaujamasi pacientų poreikiais ir
atsižvelgiama į tarptautinio masto derinimo 
darbus, nuveiktus farmakologinio budrumo 
srityje, ir prireikus jos gali būti peržiūrėtos 
siekiant atsižvelgti į techninę ir mokslo 
pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 108 straipsnio 3 punkto pagrindimą.

Pakeitimas 262
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
108 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiose gairėse atsižvelgiama į tarptautinio 
masto derinimo darbus, nuveiktus 
farmakologinio budrumo srityje, ir 
prireikus jos gali būti peržiūrėtos siekiant 
atsižvelgti į techninę ir mokslo pažangą.

Šiose gairėse atsižvelgiama į tarptautinio 
masto derinimo darbus, nuveiktus 
farmakologinio budrumo srityje, ir 
prireikus jos gali būti peržiūrėtos siekiant 
atsižvelgti į techninę ir mokslo pažangą.

Atsižvelgdama į šio straipsnio ir 102 
straipsnio 3 dalies ir reikalavimus 
Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, parengia 
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išsamias tinkamos registravimo praktikos 
gaires vaistinėms ir kitoms įstaigoms, 
išduodančioms arba skiriančioms vaistus, 
siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugomi 
reikiami įrašai, kurių galėtų prireikti 
rengiant farmakologinio budrumo 
ataskaitą arba teikiant reikiamą 
informaciją leidimo prekiauti turėtojui, 
kuris atlieka nepageidaujamo poveikio 
vertinimą, ir siekiant palengvinti tolesnius 
leidimo prekiauti turėtojo ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir farmakologinio budrumo sistema, tokia pat gera priemonė yra išsamūs individualūs 
pranešimai. Pasiūlytas 108 straipsnio papildymas užtikrintų pranešimų formų, kurias 
sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai naudoja pranešti apie nepageidaujamus 
reiškinius tiesiai į Bendrijos Eudravigilance sistemą, turinio vienodumą.

Pakeitimas 263
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2001/83/EB
116 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybių narių kompetentingos 
institucijos laikinai sustabdo, atšaukia, 
panaikina ar pakeičia leidimą prekiauti, jei 
įrodoma, kad tas vaistas kenkia sveikatai, 
arba jo gydomasis poveikis nepakankamas 
arba jo pavojingumo ir naudingumo 
balansas nėra teigiamas, arba jo kokybinė 
ir kiekybinė sudėtis yra ne tokia, kokia 
nurodyta. Nepakankamas gydomasis 
poveikis nustatomas tada, kai vartojant tą 
vaistą negaunama terapinių rezultatų. 

„Valstybių narių kompetentingos 
institucijos laikinai sustabdo, atšaukia, 
panaikina ar pakeičia leidimą prekiauti, jei 
įrodoma, kad tas vaistas kenkia sveikatai, 
arba jo gydomasis poveikis nepakankamas 
arba jo pavojingumo ir naudingumo 
balansas nėra teigiamas, arba jo kokybinė 
ir kiekybinė sudėtis yra ne tokia, kokia 
nurodyta. Nepakankamas gydomasis 
poveikis nustatomas tada, kai negalima 
parodyti, kad vartojant tą vaistą gaunama
terapinių rezultatų. 

Or. de
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Pakeitimas

Įrodyti, kad negaunama terapinių rezultatų, negalima.

Pakeitimas 264
Peter Liese, Chris Davies ir Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
119 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a. Įterpiamas šis straipsnis:
119a straipsnis

Aplinkos priežiūra ir apsauga
Valstybės narės paskiria vieną arba kelia 
nacionalines institucijas siekiant 
kontroliuoti aplinkosaugos požiūriu 
neigiamą vaistų poveikį visuomenės 
sveikatai arba aplinkai. Jeigu viena iš šių 
institucijų nustato pavojų aplinkai, kuris 
didesnis, negu parodė vertinimas pagal 8 
straipsnio 3 dalies ca punktą, arba jeigu jį 
atliekant nustatomas naujas neigiamas 
poveikis aplinkai, ji nedelsdama perduota 
visus nustatytus faktus Europos vaistų 
agentūrai ir kompetentingai institucijai. 
Gavusi tokią informaciją Agentūra 
įvertina, ar įvertinus naujus faktus 
pavojingumo ir naudingumo balansas 
tebėra palankus.  Dėl to turi būti 
panaikinti leidimai vaistams, kurių reikia 
gyvybei pavojų keliančių ir sunkių ligų 
gydymui.

Or. en

Pagrindimas

Daugumoje valstybių narių vaistų likučių aptinkama geriamajame ir paviršiniame vandenyje. 
Kadangi visuotiniai vandens ištekliai riboti, būtina apsaugoti nuo taršos vandentiekio 
vandens gręžinius. Jeigu jų neapsaugosime, padidės priverstinis ir neišvengiamas vaistų 
poveikis nėčioms moterims, kuris padidins embriono vystymosi sutrikimo riziką.
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</Amend>

Pakeitimas 265
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 24 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
119 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a. Įterpiamas šis straipsnis:
119a straipsnis
Aplinkos stebėsena
Valstybės narės paskiria vieną arba kelia 
institucijas stebėti neigiamą vaistų poveikį 
aplinkai. Jeigu viena iš šių institucijų 
nustato pavojų aplinkai, kuris didesnis, 
negu parodė vertinimas pagal 8 straipsnio 
3 dalies ca punktą, arba jeigu jį atliekant 
nustatomas naujas neigiamas poveikis 
aplinkai, ji nedelsdama perduota visus 
nustatytus faktus kompetentingai 
institucijai. Gavusi tokią informaciją 
kompetentinga institucija įvertina, ar 
įvertinus naujus faktus pavojingumo ir 
naudingumo balansas tebėra palankus.  

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinis budrumas turėtų būti išplėstas į neigiamo poveikio aplinkai sritį.

Pakeitimas 266
János Áder

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir 
pakuotės lapelį esminės informacijos, kuri 

1. Atsižvelgiant į reikalavimą, jei reikia, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje nurodyti, kad vaistas 
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būtina norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauką, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 11 straipsnio
3a punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimas būtų taikomas leidimams 
prekiauti, suteiktiems iki šios direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatytos datos nuo jų galiojimo pratęsimo 
arba praėjus trejiems metams nuo minėtos 
datos, pasirenkant anksčiausią datą.

intensyviai stebimas, ir bet kokią su vaistu 
susijusią naują informaciją, valstybės 
narės užtikrina, kad reikalavimas būtų 
taikomas leidimams prekiauti, suteiktiems 
iki šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje nustatytos datos nuo jų 
galiojimo pratęsimo arba praėjus trejiems 
metams nuo minėtos datos, pasirenkant 
anksčiausią datą.

Or. hu

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pakeitimą ir pagrindimą.

Pakeitimas 267
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 28 punktas
Direktyva 2001/83/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir 
pakuotės lapelį esminės informacijos, kuri 
būtina norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauką, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 11 straipsnio 
3a punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimas būtų taikomas leidimams 
prekiauti, suteiktiems iki šios direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatytos datos nuo jų galiojimo 
pratęsimo arba praėjus trejiems metams 
nuo minėtos datos, pasirenkant 
anksčiausią datą.

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas

Esminės informacijos santraukos įtraukti nereikia (nes vaisto charakteristikų santrauka 
(VCHS) jau yra svarbios informacijos santrauka) – dėl to pacientai gali painiotis (jie gali 
praleisti į VCHS įrašytą svarbią informaciją, bet ne į esminės informacijos santrauką įrašytą 
informaciją) ir kilti aiškumo problemų (pavyzdžiui, jeigu pakuotės lapeliuose informacija 
skelbiama keliomis kalbomis).

Pakeitimas 268
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir 
pakuotės lapelį esminės informacijos, kuri 
būtina norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauką, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 11 straipsnio 
3a punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimas būtų taikomas leidimams 
prekiauti, suteiktiems iki šios direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatytos datos nuo jų galiojimo 
pratęsimo arba praėjus trejiems metams 
nuo minėtos datos, pasirenkant 
anksčiausią datą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
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rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Pakeitimas 269
Michèle Rivasi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauką, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 11 straipsnio 
3a punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimas būtų taikomas leidimams 
prekiauti, suteiktiems iki šios direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatytos datos nuo jų galiojimo pratęsimo 
arba praėjus trejiems metams nuo minėtos 
datos, pasirenkant anksčiausią datą.

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį nepageidaujamo vaisto poveikio 
aprašymą, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 11 straipsnio 
3a punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimas būtų taikomas leidimams 
prekiauti, suteiktiems iki šios direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatytos datos nuo jų galiojimo pratęsimo 
arba praėjus trejiems metams nuo minėtos 
datos, pasirenkant anksčiausią datą. 

Or. en

Pagrindimas

Santraukų įdiegimas yra problemiškas – tuo labiau, kad nenustatyti jų elementai. Kyla rizika, 
kad pacientai perskaitys tik šią dalį, nors faktiškai turėtų perskaityti visą informacinį lapelį. 
Įtraukus santrauką, informacinio lapelio aiškumo problema neišsprendžiama. Jos turėtų būti 
sprendžiamos persvarstant informacinio lapelio nuostatas.

Pakeitimas 270
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 28 punktas
Direktyva 2001/83/EB
2 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostata 
1. Atsižvelgdamos į šios direktyvos 107 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reikalavimą 
leidimo prekiauti turėtojui į 
farmakologinio budrumo duomenų bazę 
teikti informaciją apie nepageidaujamas 
reakcijas elektroniniu būdu, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad šių 
reikalavimų laikomasi, kai tik techniškai 
tampa įmanoma pateikti išsamią ir geros 
kokybės informaciją apie 
nepageidaujamas reakcijas, taip pat 
užtikrinti, kad į ją įeitų svarbiausi 
sveikatos duomenys, kodifikuota 
medicininių produktų informacija, būtų 
tinkamai atskirtos tolesnių tyrimų 
ataskaitos ir išvengta pasikartojimų.
2. Agentūros valdyba, remdamasi 
nepriklausoma apklausa, patvirtina, kad 
1 dalyje nurodytos funkcijos tinkamai 
veikia.

Or. es

Pakeitimas

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,
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- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).


