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Pakeitimas 3
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas yra nepakankamai pagrįstas. Juo nenustatoma tinkama informavimo strategija, 
atitinkanti pacientų poreikius. Vietoje to, jo vienintelis tikslas yra pramone suteikti interesus 
skleisti „informaciją“. Juo išblukinami skirtumai tarp reklamos ir informacijos, tai geriausiai 
matoma bandymu leisti „informaciją“ publikuoti spaudoje. Tikra informavimo strategija turi 
būti žymiai platesnė ir ją vystyti turėtų valdžios institucijos, o ne farmacijos įmonės. Naujoji 
Komisija turėtų parengti naują pasiūlymą vietoje to, kad Europos Parlamentas jį visiškai 
perrašytų.

Pakeitimas 4
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos
pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiais teisėkūros pasiūlymais atveriamos durys tiesioginei farmacijos įmonių reklamai. Kyla 
įspūdis, kad vieninteliai Komisijos motyvai siūlant iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus 
yra tarnauti komerciniams farmacijos įmonių interesams išplečiant šių įmonių rinkas. Šie 
veiksmai neduoda naudos nei Europos piliečiams, nei valstybėms narėms. Priešingai, tai 
reikštų išlaidų didėjimą ir būtų keliama rizika pacientams. Šie pasiūlymai turėtų būti iš esmės 
peržiūrėti.
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Pakeitimas 5
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant užtikrinti tinkamą šios su
informacija susijusios veiklos finansavimą 
reikėtų parengti nuostatą dėl leidimų 
prekiauti turėtojų Agentūrai mokėtinų 
mokesčių rinkimo.

(5) Siekiant užtikrinti tinkamą šios su
leidimo prekiauti turėtojo visuomenei 
pateikiamos informacijos stebėsena
susijusios veiklos finansavimą reikėtų 
parengti nuostatą dėl leidimų prekiauti 
turėtojų Agentūrai mokėtinų mokesčių 
rinkimo.

Or. en

Pakeitimas 6
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 9 straipsnio 4 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
„a) produkto charakteristikų santraukos 
projektas, kaip nurodyta Direktyvos 
2001/83/EB 11 straipsnyje; Jame 
nurodomos kitos terapijos galimybės ir 
nurodoma, ar naujuoju vaistu pasiekiama 
terapijos pažangos. Jame taip pat 
nurodomi balsavimo Agentūros 
moksliniuose komitetuose rezultatai, visų 
pirma balsų už tai, kad vaistas būtų 
patvirtintas, skaičius;“

Or. en



AM\813618LT.doc 5/22 PE441.030v01-00

LT

Pagrindimas

Pacientams labiausiai rūpi palyginamoji informacija. Tokia informacija turėtų būti įtraukta į 
vaistų charakteristikų santrauką.

Pakeitimas 7
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 9 straipsnio 4 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:
„a) produkto charakteristikų santraukos 
projektas, kaip nurodyta Direktyvos 
2001/83/EB 11 straipsnyje; Jame 
nurodomos kitos terapijos galimybės ir 
nurodoma, ar naujuoju vaistu pasiekiama 
terapijos pažangos. Jame taip pat 
nurodomi balsavimo Agentūros 
moksliniuose komitetuose rezultatai, visų 
pirma balsų už tai, kad vaistas būtų 
patvirtintas, skaičius;“

Or. en

Pagrindimas

Patikima ir palyginama informacija piliečiams padeda rinktis informuotai. Kai kuriose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose jau pateikiama tokia palyginamoji 
informacija, tačiau tai turėtų būti taikoma visiems vaistams. Informacijos apie balsavimo 
Agentūros moksliniuose komitetuose rezultatus pateikimas yra geriausia skaidrumo praktika. 
Šie rezultatai suteikia vertingos informacijos sveikatos priežiūros specialistams, kurie gali 
geriau suprasti su naujo vaisto patvirtinimu susijusį sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 8
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
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Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
9 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) 9 straipsnio 4 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:
„e) įvertinimo pranešimas, prie kurios 
pridedamas pranešėjų parengtas 
preliminarus vaisto įvertinimo pranešimas 
ir leidimo prekiauti turėtojo komentarai;“

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie balsavimo Agentūros moksliniuose komitetuose rezultatus, pranešėjų 
parengto parengtas preliminarus įvertinimo pranešimo ir leidimo prekiauti turėtojo 
komentarų pateikimas yra geriausia skaidrumo praktika. Ši informacija suteikia vertingos 
informacijos sveikatos priežiūros specialistams, kurie gali geriau suprasti su naujo vaisto 
patvirtinimu susijusį sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 9
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
9 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) 9 straipsnio 4 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:
„e) įvertinimo pranešimas, prie kurios
pridedamas pranešėjų parengtas 
preliminarus vaisto įvertinimo pranešimas 
ir leidimo prekiauti turėtojo komentarai;“

Or. en

Pagrindimas

Patikima ir palyginama informacija piliečiams padeda rinktis informuotai. Kai kuriose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose jau pateikiama tokia palyginamoji 
informacija, tačiau tai turėtų būti taikoma visiems vaistams. Pranešėjų parengto 
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preliminaraus vaisto įvertinimo pranešimo ir leidimo prekiauti turėtojų komentarų pateikimas 
yra geriausia skaidrumo praktika. Šia informacija suteikiama labai vertingos informacijos 
sveikatos priežiūros specialistams, kurie gali geriau suprasti su naujo vaisto patvirtinimu 
susijusį sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 10
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 c punktas (naujas) Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1c) 9 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ea) vieša 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
įvertinimo pranešimo santrauka.“

Or. en

Pakeitimas 11
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
9 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1c) 9 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ea) vieša 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
įvertinimo pranešimo santrauka.“

Or. en

Pagrindimas

Patikima ir palyginama informacija piliečiams padeda rinktis informuotai. Kai kuriose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose pateikiama tokia palyginamoji 
informacija, tačiau tai turėtų būti taikoma visiems vaistams. Informacijos apie balsavimo 
Europos vaistų agentūros moksliniuose komitetuose rezultatus, pranešėjų parengto parengtas 
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preliminarus įvertinimo pranešimo ir leidimo prekiauti turėtojo komentarų pateikimas yra 
geriausia skaidrumo praktika. Šia informacija suteikiama vertingos informacijos sveikatos 
priežiūros specialistams, kurie gali geriau suprasti su naujo vaisto patvirtinimu susijusį 
sprendimų priėmimo procesą.

Pakeitimas 12
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1d) 10 straipsnio 6 dalis pakeičiama 
taip:
„6. Agentūra platina ir viešai skelbia 9 
straipsnio 4 dalies a, b, c, d, e ir ea 
punktuose nurodytus dokumentus.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama darna su 13 straipsnio 3 dalimi, skirta palengvinti viešąją prieigą 
prie mokslinės informacijos apie naujus vaistus.

Pakeitimas 13
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1e) 13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:
„Europos visuomeninio įvertinimo 
pranešime (EPAR) pateikiama 
visuomenei suprantama rašytinė 
apžvalga. Apžvalgoje pateikiama [...] 
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dalis, susijusi su vaisto naudojimo 
sąlygomis, ir dalis, kurioje nurodomos 
kitos terapijos galimybės ir ar naujuoju 
vaistu pasiekiama terapijos pažangos.“

Or. en

Pagrindimas

Patikima ir palyginama informacija piliečiams padeda rinktis informuotai. Kai kuriose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose pateikiama tokia palyginamoji 
informacija, tačiau tai turėtų būti taikoma visiems vaistams. Pavyzdžiu, dalyje „kodėl šis 
vaistas patvirtintas“ turėtų būti nurodomos kitos terapijos galimybės, jei jų esama, ir ar 
naujasis vaistas teikia „pridėtinės vertės“ veiksmingumo, saugumo ar patogumo aspektu.

Pakeitimas 14
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1e) 13 straipsnio 3 dalies antroji 
pastraipa pakeičiama taip:
„Europos visuomeninio įvertinimo 
pranešime (EPAR) pateikiama 
visuomenei suprantama rašytinė 
apžvalga. Apžvalgoje pateikiama [...] 
dalis, susijusi su vaisto naudojimo 
sąlygomis, ir dalis, kurioje nurodomos 
kitos terapijos galimybės ir ar naujuoju 
vaistu pasiekiama terapijos pažangos.“

Or. en

Pagrindimas

Patikima ir palyginama informacija piliečiams padeda rinktis informuotai. Kai kuriose vaistų 
charakteristikų santraukose ir pakuotės lapeliuose pateikiama tokia palyginamoji 
informacija, tačiau tai turėtų būti taikoma visiems vaistams. Pavyzdžiu, dalyje „kodėl šis 
vaistas patvirtintas“ turėtų būti nurodomos kitos terapijos galimybės, jei jų esama, ir ar 
naujasis vaistas teikia „pridėtinės vertės“ veiksmingumo, saugumo ar patogumo aspektu.
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Pakeitimas 15
Jiří Maštálka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra per 60 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų Jei Agentūra per 60 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

3. Agentūra per 120 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų Jei Agentūra per 120 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti. 
Leidimo prekiauti turėtojas visais atvejais 
lieka visiškai atsakingas už pateiktą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu pratęsti informacijos vertinimo laikotarpį, kad būtų patenkinti Agentūros 
organizacinius poreikiai, taip pat labai svarbu užtikrinti, kad įmonės liktų visiškai atsakingos 
už informaciją, kurią jos pateikia visuomenei.

Pakeitimas 16
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra per 60 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 

3. Agentūra per 120 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
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dalies nuostatų Jei Agentūra per 60 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

dalies nuostatų Jei Agentūra per 120 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

Leidimo prekiauti turėtojas visais atvejais 
lieka visiškai atsakingas už pateiktą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos vaistų agentūra paraišką turi įvertinti per 2,5 dienas, 60 
dienų laikotarpis suteikti nerašytą pritarimą yra per trumpas. Kitaip pramonei atsirastų 
paskata pateikti daugiau pranešimų, nei agentūra gali faktiškai išnagrinėti, kuriems būtų 
suteikiamas nerašytas sutikimas. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad įmonės liktų visiškai 
atsakingos už informaciją, kurią jos pateikia visuomenei, net jei Agentūra jai neprieštarauja.

Pakeitimas 17
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Agentūra pakeisti leidimo 
prekiauti turėtojo pateiktą dokumentą ir 
jei pastarasis per 30 dienų pateikia 
pagerintą pasiūlymą, leidimo prekiauti 
turėtojui turėtų būti suteikta galimybė 
pasinaudoti pagreitinta svarstymo tvarka. 
Agentūra pateikia atsakymą dėl naujojo 
pasiūlymo per 60 darbo dienų.
Už šį vertinimą leidimo prekiauti turėtojas 
Agentūrai sumoka naują mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį proceso veiksmingumą vertinimo laiką sumažinant 
iki 60 dienų vietoje 120 dienų, jei leidimo prekiauti turėtojas per 30 dienų pataiso anksčiau 
pateiktą dokumentą.
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Pakeitimas 18
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei Agentūrai reikia pateikti 
komentarų ar prieštaravimų dėl prekiauti 
turėtojo pateiktų dokumentų, leidimo 
prekiauti turėtojas Agentūrai sumoka 
dvigubą 4 dalyje nurodytą mokestį.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu Agentūrai reikia pateikti prieštaravimų dėl patvirtinti pateiktų pranešimų, tai Agentūros 
darbuotojams tai užims daugiau laiko. Tam prireiks daugiau išteklių, nei paprastas 
dokumento patvirtinimas be pakeitimų.

Pakeitimas 19
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
57 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 57 straipsnio 1 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:
„d) informacijos apie vaistų, kuriems 
išduotas leidimas Sąjungoje, sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas skleidimo per 
duomenų bazę, nuolat prieinamą visoms 
valstybėms narėms, sveikatos apsaugos 
specialistams, leidimo prekiauti 
turėtojams ir visuomenei, [...] užtikrinant 
asmens duomenų apsaugą, užtikrinimas;“
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Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazėje „Eudravigilance“ esantys duomenys apie pacientų patirtas 
nepageidaujamas reakcijas atitinka viešąjį interesą. Juos turi išnagrinėti sveikatos apsaugos 
institucijos, leidimo prekiauti turėtojas, o taip pat ir nepriklausomi tyrinėtojai, sveikatos 
apsaugos specialistai, pacientų ir vartotojų organizacijų specialistai, kad būtų užkertamas 
kelias nepageidaujamų reakcijų pasikartojimui ir būsimai vaistų sukeltai žalai.

Pakeitimas 20
Thomas Ulmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 57 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ua) esamų nepriklausomos patikimos 
informacijos apie sveikatą šaltinių 
skatinimas.“

Or. en

Pagrindimas

Esama daugelio nepriklausomos ir įrodymais paremtos informacijos apie gydymą, kurį 
galima pasirinkti Europos Sąjungoje, šaltinių. Šiuose ištekliuose atsižvelgiama į gyventojų 
kultūrinius ypatumus ir kontekstą, įskaitant sveikatos veiksnius. Juos kuria sveikatos apsaugos 
institucijos, vaistų agentūros, sveikatos priežiūros vertinimo įstaigos, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai, vartotojų organizacijos ir nepriklausomos pacientų organizacijos. Šie 
šaltiniai turėtų būti aktyviai populiarinami visuomenėje.

Pakeitimas 21
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
57 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 57 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ua) esamų nepriklausomos patikimos 
informacijos apie sveikatą šaltinių 
skatinimas.“

Or. en

Pagrindimas

Esama daugelio nepriklausomos ir įrodymais paremtos informacijos apie gydymą, kurį 
galima pasirinkti Europos Sąjungoje, šaltinių. Šiuose ištekliuose atsižvelgiama į gyventojų 
kultūrinius ypatumus ir kontekstą, įskaitant sveikatos veiksnius. Juos kuria sveikatos apsaugos 
institucijos, vaistų agentūros, sveikatos priežiūros vertinimo įstaigos, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai, vartotojų organizacijos ir nepriklausomos pacientų organizacijos.  Šie 
šaltiniai turėtų būti aktyviai populiarinami visuomenėje.

Pakeitimas 22
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 57 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Į duomenų bazę, numatytą 1 dalies 
l punkte įtraukiama ši naujausios versijos 
informacija:
- produkto apibūdinimo santrauka;
- pakuotės informacinis lapelis, skirtas 
pacientui arba vartotojui;
- informacija, pateikiama etiketėje, 
kurioje visada nurodomas bent 
tarptautinis nepatentuotas pavadinimas;
- antrinės ir pirminės pakuotės, taip pat 
bet kokių kitų į pakuotę įtrauktų prietaisų 
pavyzdžiai;
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- suteiktų leidimų, kuriems taikomos 14 
straipsnio 7 ir 8 dalyje nurodyti 
reikalavimai, sąlygos ir jų įvykdymo 
terminai, ir, kai taikoma, nuoroda į 
tyrimų, atliktų po leidimo suteikimo, ar 
rizikos valdymo planų, kai jie buvo 
užbaigti, rezultatus;
- Europos visuomeninio įvertinimo 
pranešimai (angl. EPAR), įskaitant jų 
santraukas, parašytas visuomenei 
suprantama kalba, kaip nurodoma 13 
straipsnio 3 dalyje;
- su saugumu susijusių Europos 
visuomeninio įvertinimo pranešimų atveju 
(pakeitimai arba „veiksmai, kurių buvo 
imtasi po leidimo suteikimo“) – išsamios 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto 
ataskaitos;
- visuomeninio įvertinimo ataskaitos 
(angl. PAR) ir, jei tokių esama,  jų 
santraukos, parašytos visuomenei 
suprantama kalba;
- periodinės atnaujinamos saugumo 
ataskaitos, įvertinimo ataskaitos ir, jei 
tokių esama, jų santraukos, parašytos 
visuomenei suprantama kalba.
Į ją taip pat įtraukiama data, kada buvo 
suteiktas leidimas prekiauti, ir nurodoma 
procedūrą, pagal kurią jis buvo suteiktas 
(centralizuota, decentralizuota ar abipusio 
pripažinimo).
Duomenų bazė kuriama etapais, prioritetą 
teikiant vaistams, kuriems leidimas 
išduotas pagal šį reglamentą ir tiems 
vaistams, kuriems leidimas atitinkamai 
išduotas pagal Direktyvos 2001/83/EB 
III antraštinės dalies 4 skyrių ir 
Direktyvą 2001/82/EB. Duomenų bazė 
išplečiama įtraukiant visus vaistus, 
kuriems suteiktas leidimas pateikti į rinką 
Europos Sąjungoje. Tai padaroma iki ... 
*.
Ši duomenų bazė turėtų būti aktyviai 
reklamuojama Europos piliečiams. Tuo 
tikslu kiekviename leidimo prekiauti 
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turėtojo tinklalapyje, kuriame nurodomas 
receptinis vaistas, pateikiama aiški 
nuoroda į atitinkamą duomenų bazės 
„EudraPharm“ tinklalapį.
Į duomenų bazę taip pat įtraukiamos 
nuorodos į atliekamų, nutrauktų arba jau 
atliktų klinikinių išbandymų duomenis, 
esančius klinikinių išbandymų duomenų 
bazėje, numatytoje Direktyvos 2001/20/EB 
(toliau – duomenų bazė „EudraCT“) 
11 straipsnyje.
* OL: Įrašyti datą - 5 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų bazė „EudraPharm“ turėtų tapti pagrindiniu patvirtintos informacijos visuomenei 
šaltiniu, kad būtų kovojama su nevienoda prieiga prie teisės aktais nustatytos informacijos 
ES. Leidimų prekiauti turėtojų tinklalapiuose pateikiant nuorodą į duomenų bazę 
„EudraPharm“ būtų užtikrinama, kad naudotojai turėtų tiesioginę ir paprastą prieigą prie 
patvirtintos informacijos apie receptinius vaistus, kurią parengė nekomercinis šaltinis. 
Nuorodos į duomenų bazę „EudraCT“ palengvintų prieigą prie tyrimų rezultatų. Tai labai 
svarbu kuriant ir suprantant įrodymais pagrįstą informaciją.

Pakeitimas 23
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 57 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Duomenų bazėje EudraCT viešai 
pateikiama ši informacija:
- tyrimo protokolai ir jų pakeitimai;
- pacientams platinamo informuoto
sutikimo blanko modelis;
- pareiškimas, kad klinikiniai tyrimai, 
atlikti už Europos Sąjungos ribų, atitinka 
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6 straipsnio 1 dalyje nurodytus Direktyvos 
2001/20/EB etikos reikalavimus;
- tyrimo užbaigimo terminai;
- išsamūs tyrimo rezultatai, pateikiami ne 
vėliau nei praėjus vieneriems metams po 
jo pabaigos.“

Or. en

Pagrindimas

Tyrimų rezultatai labai svarbūs kuriant ir suprantant įrodymais pagrįstą informaciją. 
Dalyviai sutinka dalyvauti klinikiniuose tyrimuose taip pat ir dėl to, kad jie padės mokslo 
pažangai ir galiausiai visuomenei. Todėl tyrimų rezultatai turi būti prieinami 
nepriklausomiems tyrinėtojams. Prieiga turėtų būti suteikta prie visų Europos vaistų 
agentūrai pateiktų klinikinių duomenų.

Pakeitimas 24
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) 57 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2b. Visi klinikiniai tyrimai, kuriuos 
atlieka leidimo prekiauti turėtojas, turinti 
būstinę Europoje, arba trečioji šalis jo 
vardu, registruojami duomenų bazėje 
„EudraCT“, nežiūrint į tai, ar klinikiniai 
tyrimai vyksta Europoje, ar trečiosiose 
šalyse.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi vis daugiau klinikinių tyrimų atliekama už Europos ribų, visi klinikiniai tyrimai, 
kuriuos atlieka Europoje būstines turinčios farmacijos įmonės, taip pat tyrimai, kuriuos 
atlieka trečiosios šalys (rangovės tyrimų organizacijos) jų vardu, turėtų būti registruojami 
duomenų bazėje „EudraCT“.
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Pakeitimas 25
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2e) 59 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Jei esminis konfliktas kyla dėl 
mokslinių rekomendacijų ir sprendimų ir 
suinteresuotoji įstaiga yra valstybės narės 
institucija, Agentūra ir suinteresuotoji 
nacionalinė įstaiga dirba kartu, kad 
išspręsti konfliktą arba parengti bendrą 
dokumentą, paaiškinantį mokslinius 
klausimus, dėl kurių kyla konfliktas, 
nebent šiame reglamente, Direktyvoje 
2001/83/EB arba Direktyvoje 2001/82/EB 
nurodyta kitaip. Šis dokumentas 
paskelbiamas viešai iš karto po jo 
priėmimo.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama mokslinę informaciją padaryti prieinamą ir sprendimų priėmimo 
procesui suteikti skaidrumo.

Pakeitimas 26
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2f) 62 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
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„2. Valstybės narės perduoda Agentūrai 
nacionalinių ekspertų, kurių patirtis 
vertinant vaistus įrodyta ir kurie dalyvaus 
darbo grupių arba Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto, Vaistažolių komiteto, arba 
Veterinarinių vaistų komiteto mokslinėse 
patariamosiose grupėse, nurodant jų 
kvalifikaciją arba tam tikras ekspertizės 
sritis, pavardes ir interesų deklaracijas.“

Or. en

Pagrindimas

Interesų deklaracijos jau turėtų būti perduodamos paskyrimo metu.

Pakeitimas 27
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2g) 62 straipsnyje įterpiama ši dalis:
"2a. Leidimų prekiauti turėtojai 
Agentūrai ir nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
išsamų didesnės nei 10 EUR sumos 
mokėjimų ir paramos bet kokioms 
pacientų organizacijoms, vartotojų 
organizacijoms, švietėjiškoms bendrijoms, 
atskiriems sveikatos apsaugos 
specialistams, politinėms partijoms ir 
autoritetams sąrašą. Šis sąrašas 
skelbiamas viešai.“

Or. en

Pagrindimas

Paviešinant mokėjimus ir paramą pacientai ir vartotojai galėtų patikrinti, ar sveikatos 
apsaugos specialistas, su kuriuo jie nori konsultuotis, ar organizacija, prie kurios jie nori 
prisijungti, turi ryšių su farmacijos pramone. Tai yra vertinga informacija, padedanti įvertinti 
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teikiamą informaciją ir atsižvelgti į kontekstą. Prancūzijoje ir JK farmacijos įmonės privalo 
kompetentingoms institucijoms kasmet deklaruoti mokėjimus pacientų organizacijoms.

Pakeitimas 28
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2h) 63 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„Valdančiosios tarybos nariai, komitetų 
nariai, pranešėjai ir ekspertai neturi 
finansinių ar kitokių interesų farmacijos 
pramonėje, galinčių daryti poveikį jų 
bešališkumui. Jie dirba visuomenei bei 
nepriklausomai ir kasmet pateikia jų 
finansinių interesų deklaraciją. Visi 
netiesioginiai interesai, kurie galėtų būti 
siejami su šia pramone, yra nurodomi 
Agentūros tvarkomame registre, kuris yra 
viešai skelbiamas jos interneto 
svetainėje.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinius teisės aktus su interesų deklaracijomis galima susipažinti Agentūros 
biuruose. Nepriimtina, kad norint patikrinti interesų deklaraciją reikia keliauti į Londoną. Jos 
turėtų būti viešai skelbiamos interneto svetainėje.

Pakeitimas 29
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 i punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
63 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2i) 63 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Agentūra viešai skelbia:
- išsamias savo komitetų ir darbo grupių 
posėdžių darbotvarkes, vėliausiai vieną 
dieną prieš jiems įvykstant,
- šių posėdžių protokolus, įskaitant visų 
dalyvavusių ekspertų ir ekspertų, kuriems 
dėl interesų konfliktų neleista dalyvauti, 
sąrašus, taip pat priimtų sprendimų 
aprašą, balsavimo rezultatus ir 
paaiškinimus, įskaitant mažumos 
nuomones.“

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti visišką sprendimų dėl vaistų priėmimo skaidrumą ir viešą prieigą prie 
mokslinės informacijos.

Pakeitimas 30
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2j) 63 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2b. Agentūros komitetų posėdžiai yra 
vieši. Apie posėdžius skelbiama Europos 
vaistų agentūros interneto svetainėje. 
Skelbiant nurodoma informacija, kaip 
gali dalyvauti visuomenė. Prieiga prie 
susijusių dokumentų suteikiama visiems 
posėdžio dalyviams.“

Or. en
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Pagrindimas

Europos vaistų agentūros ekspertų patariamųjų komitetų posėdžiai turėtų būti vieši, panašiai, 
kaip JAV maisto ir vaistų administracijos patariamųjų komitetų posėdžiai, suteikiant teisę į 
atvirus indėlius ir teisę dalyvauti posėdyje. Taip užtikrinama, kad sprendimai būtų priimami 
skaidriau ir skatinama vieša prieiga prie mokslinės informacijos.

Pakeitimas 31
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2k) 80 straipsnis papildomas šia dalimi:
„Komercinis konfidencialumas gali būti 
suteiktas tik tuo atveju, jei pareiškėjas 
aiškiai parodo, kad atskleidus informaciją 
būtų per daug pažeidžiami leidimo 
prekiauti turėtojo komerciniai interesai. 
Komercinio konfidencialumo negalima 
taikyti visam dokumentui ar tam tikros 
rūšies dokumentams, jis taikomas tik 
pašalinant atskirus duomenis, jei nėra 
viešojo intereso, dėl kurio būtų privaloma 
juos atskleisti.“

Or. en


