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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančios 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus, nuostatas dėl farmakologinio budrumo
(COM(2008)0260 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0260),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0514/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį bei 168 
straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 22 d. 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonę1,

                                               
1 OL C 229, 2009 9 23, p. 19.
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Or. en

Pakeitimas 2

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. Pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
kurie pažymėti juodu trikampiu ir kurių 
produkto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės 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 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. 

Juodo trikampio simbolis visoje ES jau naudojamas žymėti naujiems vaistams, kurie 
intensyviai stebimi, (vaistams, kuriuos parduoti suteiktas leidimas pagal vadinamąją 
centralizuotą procedūrą). 
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Pakeitimas 3

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 rizikos vertinimo komiteto
rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Lyginant su koordinacine grupe, Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto 
(FBRVK) galios turėtų būti išplėstos. Koordinacinė grupė nėra farmakologinio budrumo 
specialistų įstaiga, jos užduotis – išlaikyti bendrą rizikos ir naudos pusiausvyrą. Siekiant 
išvengti pareigų dubliavimo, FBRVK turėtų būti vienintelė už farmacinį budrumą ir rizikos 
vertinimą atsakinga įstaiga.

Pakeitimas 4

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 juos 
teisingai vartojant, klaidingą vaistų 
vartojimą, piktnaudžiavimą jais ir gydymo 
vaistais klaidas, ir užtikrinti jos kokybę 
imdamosi tolesnių priemonių įtariamų 
nepageidaujamų reakcijų į vaistus atvejais.

Or. en



PE430.927v01-00 8/27 PR\798816LT.doc

LT

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas neaiškus. Teigiama, kad farmakologinio budrumo sistema turėtų būti 
naudojama rinkti bendrai informacijai apie gydymo klaidas. Reikia patikslinti, apie kokias 
gydymo vaistais klaidas, atsižvelgiant į aplinkybes, reikėtų teikti pranešimus: turėtų būti 
pranešama apie klaidas, dėl kurių prasidėjo įtariamos nepageidaujamos reakcijos. 

Pakeitimas 5

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 
informuoti atitinkamas valstybes nares 
apie leidimo prekiauti turėtojų pateiktas 
ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Kai leidimo prekiauti turėtojai informaciją apie jų teritorijoje pastebėtas įtariamas 
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 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti su farmakologiniu Siekiant užtikrinti su farmakologiniu 
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budrumu susijusių nuostatų įgyvendinimą, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
farmakologinio budrumo įpareigojimų 
nesilaikantiems leidimų prekiauti 
turėtojams būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

budrumu susijusių nuostatų įgyvendinimą, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
farmakologinio budrumo įpareigojimų 
nesilaikantiems leidimų prekiauti 
turėtojams būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos. Jei 
per nurodytą laiką nesilaikoma sąlygų, 
kurios nurodomos suteikiant leidimą 
prekiauti, nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikiama teisė peržiūrėti sprendimą dėl 
leidimo prekiauti.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad daugeliu atvejų kompanijos, jų paprašius atlikti saugumo tyrimus po 
leidimo suteikimo, negalėjo šių tyrimų atlikti.  Jei vaistas labai pelningas, baudos gali būti 
nepakankama priemonė, todėl vertėtų priimti teisės aktus, kuriais būtų užtikrinta, kad 
valstybės narės turi teisę sustabdyti ar atšaukti leidimus prekiauti. 

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Ši Direktyva turi būti taikoma 
nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB ir 
Reglamento 45/2001/EB dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo. Saugoti 
visuomenės sveikatą 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 prieš kiekvieną farmakologinio 
budrumo proceso etapą.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlymas apima labai slaptą asmeninę informaciją, kuri turi būti visiškai apsaugota. 
Tačiau Eudravigilance sistemoje turėtų būti leidžiama tvarkyti asmens duomenis laikantis ES 
duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų. 

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Įterpiamas šis punktas:
(28 e) Komercinė slapta informacija: 
dokumentai, duomenys ar informacija yra 
komerciniu aspektu slapta, jei jos 
atskleidimas galėtų žymiai pakenkti 
leidimo prekiauti turėtojo komerciniams 
interesams, nebent, nepaisant šios žalos, 
atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis 
interesas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti geresnę skaidrumo ir privačios nuosavybės teise priklausančios informacijos 
komercinio slaptumo pusiausvyrą. Norint to pasiekti, teisės aktuose reikia aiškiai apibrėžti 
„nuosavybės teise priklausančios informacijos“ sąvoką. Konkreti apibrėžtis, pateikta 
atsižvelgiant į vaistų sektoriaus ypatybes ir atspindinti visuomenės sveikatos svarbą, padėtų 
suprasti, kokią informaciją galima atskleisti visuomenei ir kokios galima teisėtai neatskleisti.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.“ 

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai. Jei per 
nurodytą laiką nesilaikoma sąlygų, kurios 
nurodomos suteikiant leidimą prekiauti, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikiama teisė peržiūrėti sprendimą dėl 
leidimo prekiauti.

Or. en

Pagrindimas

Žr. kartu su 18 konstatuojamąja dalimi pateikiamą pagrindimą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2001/83/EB
Article 59 - paragraph 1 - point (b)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įrašomos šios antra ir trečia pastraipos: (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“.

„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 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>“.

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas simbolis         , o po jo
– toks papildomas sakinys: „Šis vaistas 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

Pagrindimas

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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.
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Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii a) Jei tai vaistai, neįtraukti į 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje nurodytų vaistų sąrašą, 
nurodomas toks papildomas sakinys: 
„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

Pagrindimas

Nei jei vaistas nėra intensyviai stebimas, turėtų būti pateikiami nacionalinės kompetentingos 
institucijos duomenys ryšiams. Pacientams skirtuose pakuotės lapeliuose nurodoma tik 
leidimo prekiauti turėtojo pavadinimas ir adresas, valstybės narės paskirto atstovo 
pavadinimas ir gamintojo pavadinimas ir adresas. Jei valstybės narės pasirengusios skatinti 
tiesiogiai teikti pranešimus nacionalinėms kompetentingoms valdžios įstaigoms (žr. 14 
pakeitimą), turi būti nurodomi ir jų duomenys ryšiams. Pacientai taip pat turi būti informuoti 
apie tai, kad jie gali teikti pranešimus savo sveikatos priežiūros specialistui.

Pakeitimas 13

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

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. Jos

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.
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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.

Koordinuojant Agentūrai jos užtikrina, 
kad būtų reguliariai atliekamas 
nepriklausomas jų farmakologinio 
budrumo sistemų auditas 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. en

Pagrindimas

10 kartų labiau tikėtina, kad valstybės narės (lyginant su bendrovėmis) pavėluos pateikti 
informaciją apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus į Eudravigilance duomenų bazę. Šiuo 
metu apie pusė valstybių narių nepateikia informacijos apie nepageidaujamas reakcijas į 
vaistus per nurodytą 15 dienų terminą. Dėl šių vėlavimų kyla pavojus visuomenės sveikatai, 
todėl tikėtina, kad sprendžiant šią problemą nepriklausomi auditai būtų veiksmingesni už 
vidinius auditus.

Pakeitimas 14

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

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 specialistų mokymus ir 
pacientams skirtą visuomenės 
informavimo kampaniją;
1a) naudojant alternatyvius pranešimų 
teikimo būdus (greta pranešimų 
internetu) pacientai turi daugiau 
galimybių juos teikti tiesiogiai;  

Or. en

Pagrindimas
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National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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.

Turėtų būti leidžiama pranešimus apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
kilusias dėl gydymo vaistu klaidų, pateikti 
anonimiškai, nesiekiant apkaltinti, ir šie 
pranešimai būtų laikomi profesine 
paslaptimi.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo naują nepageidaujamos reakcijos apibrėžtį, į kurią pirmą kartą būtų įtrauktos 
nepageidaujamos reakcijos, kilusios dėl gydymo vaistu klaidų. Dirbantieji pacientų saugumo 
srityje patvirtina, kad norint paskatinti pranešimų teikimą būtina laikytis nekaltinimo 
kultūros. Jei sveikatos specialistai nebijos teisinių veiksmų, susijusių su teikiamais 
pranešimais apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, jie nesivaržys šių pranešimų teikti.
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Pakeitimas 16

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

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 
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. Sistema turėtų 
veikti taip, kad susijusios valstybės narės 
būtų vienu metu informuojamos apie 
pateiktus pranešimus.

Or. en

Pagrindimas

Kai leidimo prekiauti turėtojai informaciją apie jų teritorijoje pastebėtas įtariamas 
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 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu straipsnis suderinamas su 11, 12 ir 14 pakeitimais. Pacientams turi būti 
suteikta galimybė teikti pranešimus elektroniniu būdu, tačiau neturėtų būti užkertamas kelias 
tai daryti kitais būdais. Valstybė narė atsako už tai, kad pranešimas atitinkamu elektroniniu 
formatu būtų perduotas į Eudravigilance duomenų bazę.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmame posėdyje po leidimo prekiauti 
turėtojo pastabų pateikimo laikotarpio, 
nurodyto 2 dalyje, pabaigos 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
patariamasis komitetas patvirtina vertinimo 
ataskaitą su pakeitimais ar be jų, 
atsižvelgdamas į visas leidimo prekiauti 
turėtojo pagal tos dalies nuostatas pateiktas 
pastabas.

3. Pirmame posėdyje po leidimo prekiauti 
turėtojo pastabų pateikimo laikotarpio, 
nurodyto 2 dalyje, pabaigos 
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komitetas patvirtina vertinimo ataskaitą su 
pakeitimais ar be jų, atsižvelgdamas į visas 
leidimo prekiauti turėtojo pagal tos dalies 
nuostatas pateiktas pastabas.

Remdamasis vertinimo ataskaita, jis 
turėtų parengti rekomendaciją 
koordinacinei grupei. 
Žodis „patariamasis“ turėtų būti 
išbrauktas iš Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo komiteto pavadinimo; 
taip komiteto pavadinimas labiau 
atspindėtų jo galias. 
Jei bus patvirtinta, pavadinimas bus 
pakeistas visame tekste.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 3 pakeitimą. Lyginant su koordinacine grupe, Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
komiteto (FBRVK) galios turėtų būti išplėstos. Koordinacinė grupė nėra farmakologinio 
budrumo specialistų įstaiga, jos užduotis – išlaikyti bendrą rizikos ir naudos pusiausvyrą. 
Siekiant išvengti pareigų dubliavimo, FBRVK turėtų būti vienintelė už farmacinį budrumą ir 
rizikos vertinimą atsakinga įstaiga.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107g 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 komiteto 
ataskaitos gavimo išnagrinėja šią
rekomendaciją ir priima nuomonę dėl 
atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo arba 
atšaukimo bei nustato tos nuomonės 
nuostatų įgyvendinimo terminus.

Or. en

Pagrindimas

FBRVK nuomonė turėtų būti laikoma svaresne nei koordinacinės grupės ir Žmonėms skirtų 
vaistų komiteto (ŽSVK). ŽSVK nuomonė galėtų nusverti FBRVK rekomendaciją tik tuo atveju, 
jei jo sprendimas būtų pagrįstas moksliniais ir visuomenės sveikatos tyrimais. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107g straipsnio 3 dalis
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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 
komiteto rekomendacijos gavimo priima 
nuomonę dėl atitinkamo leidimo prekiauti 
palikimo galioti, sąlygų keitimo, 
sustabdymo arba atšaukimo.

ŽSVK priima nuo Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto 
nuomonės besiskiriančią nuomonę tik tuo 
atveju, kai yra tvirtas mokslinis ir 
visuomenės sveikatos pagrindas tai daryti. 
Šį pagrindą ŽSVK paaiškina kartu su 
nuomone pateikiamame Pagrindime.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 107g straipsnio 1 dalies pagrindimą.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a skirsnis
Signalų aptikimas

107h straipsnis 107h straipsnis

Or. en
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Pagrindimas

2 pasiūlymo skirsnio pavadinimas „Periodinės atnaujinamos saugumo ataskaitos“, tačiau 
107 h straipsnis su šiomis ataskaitomis nesusijęs. Jame numatoma Eudravigilance duomenų 
bazėje esamų signalų aptikimo ir vertinimo procedūra, kuri yra svarbiausias farmakologinio 
budrumo sistemos etapas. Siekiant išvengti painiavos, šis straipsnis turėtų būti išskirtas 
atskirame, tinkamai pavadintame skirsnyje.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 - point 21
Direktyva 2001/83/EB
107h straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atlikdamas šį vertinimą 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetas gali surengti 
viešuosius klausymus.
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 asmenims dalyvauti 
klausymuose asmeniškai arba internetu.
Jeigu leidimo prekiauti turėtojas arba 
kitas asmuo, ketinantis pateikti 
informaciją, turi komercinių slaptų 
duomenų, susijusių su procedūra, jis gali 
pageidauti, kad jam būtų suteikta 
galimybė pateikti tuos duomenis 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetui ne viešuose 
klausymuose.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pateiktą pasiūlymą Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas 
leidžia surengti viešuosius klausymus tik pagal Bendrijos procedūrą, kuri pradedama tada, 
kai valstybė narė jau pasirengusi sustabdyti ar peržiūrėti leidimą prekiauti. Būtų logiška 
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Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetui leisti rengti viešuosius klausymus 
siekiant įvertinti „normalios“ procedūros metu gautus signalus, t. y. peržiūrint atskirus 
pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus, atsiųstus į Eudravigilance duomenų 
bazę.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos procedūra Skubi Sąjungos procedūra

Or. en

Pagrindimas

Šiame skirsnyje aprašyta skubaus keitimosi informacija ir jos koordinavimo procedūra tais 
atvejais, kai viena valstybė narė atskleidžia rimtą saugumo pavojų ir vienašališkai atšaukia 
arba sustabdo (arba rengiasi tai daryti) leidimą prekiauti. Siūlomas pavadinimas „Bendrijos 
procedūra“ neatspindi jos skubumo ir sukelia neaiškumų vykdant centralizuotas ir 
decentralizuotas vaistų tvirtinimo procedūras.

Pakeitimas 24

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

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, 
laikydamasis Direktyvos 107h straipsnio 2 
dalies a pastraipoje numatytos tvarkos.

Viešieji klausymai gali būti skelbiami 
Europos vaistų saugumo svetainėje. 
Skelbiant nurodoma informacija, kaip 
gali dalyvauti leidimo prekiauti turėtojai 
ir visuomenė. 
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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.

Or. en

Pagrindimas

Procedūra apibrėžta ankstesniame straipsnyje, jos nereikia kartoti.

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu procedūra, nustatyta 107i 
straipsnio 2 dalyje, netaikoma leidimams 
prekiauti, suteiktiems Reglamente (EB) 
Nr. 726/2004 nustatyta tvarka, 
koordinavimo grupė per 30 dienų nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamojo komiteto 
rekomendacijos gavimo išnagrinėja šią 
rekomendaciją ir priima nuomonę dėl 
atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo, 
atšaukimo arba atsisakymo jį suteikti bei 
nustato tos nuomonės nuostatų 
įgyvendinimo terminus.

1. Jeigu procedūra, nustatyta 107i 
straipsnio 2 dalyje, netaikoma leidimams 
prekiauti, suteiktiems pagal Reglamente
(EB) Nr. 726/2004 nustatytą tvarką, 
koordinavimo grupė laikosi 107g 
straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata, kai ŽSVK ir koordinavimo grupė turi pagrįsti, kodėl jų nuomonė skiriasi nuo 
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FBRVK rekomendacijos, taip pat turėtų būti taikoma pagal skubią Bendrijos procedūrą 
atliekamiems vertinimams.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu procedūra, nustatyta 107i 
straipsnio 2 dalyje, taikoma bent vienam 
leidimui prekiauti, suteiktam Reglamente
(EB) Nr. 726/2004 nustatyta tvarka, 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas per 30 
dienų nuo Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo patariamojo komiteto 
rekomendacijos gavimo išnagrinėja šią 
rekomendaciją ir priima nuomonę dėl 
atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, sustabdymo, 
atšaukimo arba atsisakymo pratęsti jo 
galiojimą.

3. Jeigu procedūra, nustatyta 107i 
straipsnio 2 dalyje, taikoma bent vienam 
leidimui prekiauti, suteiktam pagal
Reglamente (EB) Nr. 726/2004 nustatytą 
tvarką, Žmonėms skirtų vaistų komitetas
laikosi 107g straipsnio 3 dalyje nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 107l straipsnio 1 dalies pagrindimą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Farmakologinis budrumas yra sistema, skirta vaistų, kuriems išduotas leidimas tiekti 
visuomenei vartoti, saugumui kontroliuoti. Farmakologinis budrumas yra labai svarbus 
visuomenės sveikatos srityje. Apskaičiuota, kad dėl nepageidaujamos reakcijos į vaistus ES 
kasmet miršta 197 000 asmenų. Atliekant klinikinius tyrimus vaistų šalutinis poveikis gali 
likti nepastebėtas, jeigu jis retai pasireiškia, atsiranda tik ilgai vartojant vaistą arba pasireiškia 
dėl sąveikos su kitais vaistais. Daugelis prisimena septintajame dešimtmetyje įvykusią 
tragediją dėl vaisto Thalidomide ir visai neseniai – dėl vaisto Viox vartojimo. Todėl nekyla 
jokių abejonių, kad sistemos, skirtos vaistų naudojimui stebėti, pranešti apie nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus atvejus ir tokių atvejų modeliams rasti („signalo aptikimas“), yra Europos 
visuomenės sveikatos politikos prioritetas.
Pagal dabar galiojančius ES teisės aktus vaistams leidimai gali būti išduodami dviem būdais:
a) taikant centralizuotą procedūrą, kai farmacijos įmonė pateikia vieną paraišką Europos 
vaistų agentūrai (EMEA) arba b) pagal abipusio pripažinimo sistemą, kai viena šalis pirma 
įvertina naują vaistą ir vertinimą suderina su kitomis valstybėmis narėmis pagal abipusio 
pripažinimo procedūrą. Konkrečioms naujų produktų rūšims, pvz., biologinių technologijų, 
vėžio, ŽIV, neurodegeneracinių ligų vaistams, privaloma taikyti centralizuotą procedūrą.
Centralizuotą procedūrą reglamentuojančios taisyklės išdėstytos ES Reglamente (EB) 
Nr. 726/2004, o decentralizuotą procedūrą reglamentuojančios taisyklės – Direktyvoje 
2001/83/EB. Tad, remiantis Komisijos pasiūlymu atnaujinti farmakologiniam budrumui 
taikomas taisykles, reikia iš dalies pakeisti abu šiuos teisės aktus. Pranešėja parengė 
reglamento ir direktyvos pakeitimo projektus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kai kurios dviejų 
teisės aktų dalys iš dalies sutampa, toliau pateikta informacija taikytina abiem teisės aktams.
Farmakologinio budrumo sistema yra gera tada, kai sveikatos priežiūros specialistai, įmonės ir 
pacientai tinkamai teikia informaciją apie nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejus, o 
valdžios institucijos tokius nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejus tinkamai registruoja 
tam, kad būtų galima aptikti apie galimas problemas įspėjančius signalus. Aptikus tokius 
signalus privalu imtis veiksmų, kurie gali būti: vaisto skyrimo pacientui būdo keitimas, 
išsamesnės informacijos apie vaisto vartojimą teikimas arba, esant stipriai nepageidaujamai 
reakcijai į vaistą, visiškas vaisto atšaukimas. Bendradarbiavimo farmakologinio budrumo 
srityje ES lygmeniu stiprinimo pranašumas yra tas, kad sukaupiama daugiau pranešimų apie 
nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejus; taigi galima daug greičiau surinkti retesnių atvejų 
pavyzdžių, išvengti veiklos dubliavimo stebint tokius pat nepageidaujamos reakcijos į vaistus 
atvejus skirtingose valstybėse narėse ir prireikus greičiau atšaukti nesaugius vaistus. Signalai 
renkami iš spontaniškai nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms teikiamų 
pranešimų apie nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejus, periodinių atnaujinamų saugumo 
ataskaitų, kurias įmonės privalo teikti pateikus produktą į rinką, ir specialistų rengiamų 
medicininių mokslinių tyrimų apžvalgų. Pastaraisiais metais dabartinė ES farmakologinio 
budrumo sistema buvo plėtojama siekiant geriau koordinuoti valstybių narių vykdomą veiklą.
Sukurta ir veikia bendra Eudravigilance duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys; darbo 
grupė renkasi į posėdžius problemoms aptarti. Tačiau iš šiuo metu galiojančių teisės aktų 
spragų matyti, kad taikomas metodas yra skirtas konkrečiam tikslui ir yra nenuoseklus.
Todėl Komisija siūlo pakeitimus siekdama stiprinti ES farmakologinį budrumą ir 
racionalizuoti procedūras. Pranešėja iš esmės palankiai vertina Komisijos požiūrį, tačiau 
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pagrindė savo pasiūlymus kai kuriose srityse. Pranešėjos manymu, pagrindiniai yra toliau 
nurodyti dalykai.

1. Sustiprintas ES farmakologinio budrumo komitetas

Pranešėja mano, kad Komisija yra teisi keisdama šiuo metu dirbančią Farmakologinio 
budrumo darbo grupę Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultaciniu komitetu.
Dauguma ekspertų pritaria tam, kad dabartinės darbo grupės veikla yra specializuota, skirta 
tik vaistams, kuriems leidimas išduodamas taikant centralizuotą procedūrą, ir ją vykdant 
negalima užtikrinti, kad remdamasis darbo grupės išvadomis veiksmų imsis visą sistemą 
prižiūrintis Žmonėms vartoti skirtų vaistų nuolatinis komitetas. Tačiau pranešėja mano, kad 
dar įmanoma sustiprinti Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinio komiteto 
funkciją, įgaliojant jį rekomenduoti, kokių veiksmų turėtų imtis Žmonėms vartoti skirtų vaistų 
nuolatinis komitetas, o ne tik patarti jam bei padidinant jo narių skaičių tiek, kad kiekvienai 
valstybei narei atstovautų po vieną atstovą. Be to, Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo 
konsultacinio komiteto skaidrumui didinti pranešėja siūlo skirti du papildomus atstovus, 
atstovausiančius pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, kaip kad yra kituose 
Europos vaistų agentūros komitetuose.

2. Valstybių narių funkcija sistemoje

Pranešėja mano, kad valstybės narės ir toliau turi būti pagrindinės ES farmakologinio 
budrumo sistemos dalyvės. Remiantis Komisijos pasiūlymu, kompetentinga valdžios 
institucija kiekvienoje valstybėje narėje ir toliau turėtų veikti kaip informacijos centras, 
kuriam būtų spontaniškai pranešama apie visus nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejus, o 
sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai ir toliau praneštų apie nepageidaujamos reakcijos 
į vaistus atvejus savo kompetentingai valdžios institucijai, o ne tiesiogiai Eudravigilance (ES 
nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejų duomenų bazei). Pranešėja supranta valstybių 
narių rūpestį dėl Komisijos pasiūlymo leisti įmonei pateikti vieną ataskaitą apie 
nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejį Eudravigilance, o ne kiekvienai valstybei narei 
(žr. 2 punktą). Ji mano, kad valstybes nares būtina nedelsiant informuoti, jeigu įmonė praneša 
apie jos teritorijoje įvykusį nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejį Eudravigilance 
duomenų bazei, ir siūlo sukurti sistemą, kuri tuo pačiu metu perduotų pavojaus signalą 
atitinkamoms valstybėms narėms.

3. Įmonių funkcija sistemoje

Pasiūlyti keli naudingi pakeitimai, kurie darys įtaką įmonėms. Pranešėja ypač palankiai 
vertina pasiūlymus, kuriais užtikrinami veiksmingesni tolesni veiksmai ir nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus atvejų vertinimo koordinavimas, išvengiant darbo dubliavimo skirtingose 
valstybėse narėse. Todėl ji pritaria tam, kad įmonės (atsižvelgiant į 3 punkte nurodytas 
apsaugos priemones) tiesiogiai teiktų pranešimus Eudravigilance, o tolesnių veiksmų, kurių 
imamasi remiantis periodinių saugumo ataskaitų išvadomis, pasidalijimo mechanizmą 
koordinuotų Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinis komitetas.

4. Sveikatos priežiūros specialistų funkcija
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Pranešėja pritaria priemonėms, kuriomis sveikatos priežiūros specialistai skatinami 
savanoriškai pranešti apie nepageidaujamos reakcijos į vaistus atvejus savo kompetentingoms 
valdžios institucijoms, ir norėtų sustiprinti jų funkciją teikti informaciją bei skatinti pacientus 
pranešti apie tokius atvejus.

5. Pacientų funkcija

Pacientai yra patys svarbiausi nepageidaujamos reakcijos į vaistus „signalo aptikimo“ 
sistemoje. Pranešėja pritaria pasiūlymams padrąsinti „informuotą pacientą“ ir ypač palankiai 
vertina naujas nuostatas, leidžiančias pacientui tiesiogiai pranešti apie nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus atvejį, tačiau mano, kad pranešti reikėtų kompetentingoms valdžios 
institucijoms, o ne įmonėms. Šiuo metu tik keliose valstybėse narėse sudaryta galimybė 
pranešti tiesiogiai, tačiau tose valstybėse tokia sistema netapo nepakeliama našta 
kompetentingai valdžios institucijai. Informuotam pacientui taip pat reikia žinoti, kada jis 
vartoja naujus vaistus. Todėl pranešėja taip pat pritaria pasiūlymui dėl ypač stebimų produktų 
ir mano, kad veikiant šiai sistemai pacientai, kuriems paskirtas naujas vaistas, ne tik būtų apie 
tai informuojami, bet ir skatinami pranešti apie nepageidaujamą reakciją į vaistą. Pranešėja 
pasiūlė pakeitimų, kuriais būtų užtikrinta, kad pacientams skirtame informaciniame lapelyje 
būtų pateikta išsamesnė informacija.

6. Pacientams skirtas informacinis lapelis
  
Kai kurios suinteresuotosios šalys nepatenkintos Europos Komisijos pasiūlymu pacientams 
skirtame informaciniame lapelyje pateikti specialiai pažymėtą svarbiausią informaciją.
Pranešėja supranta tokį susirūpinimą, ypač tai, kad vienam pacientui svarbi informacija gali 
nebūti svarbi visiems pacientams. Tačiau ji taip pat mano, kad dabar naudojamas pacientams 
skirtas informacinis lapelis nėra geras paciento požiūriu ir kad pacientams turi būti pateikta 
aiškesnė informacija apie pagrindines vaisto savybes. Gali būti, kad geriausias šios problemos 
sprendimo būdas – apskritai peržiūrėti pacientams skirtą informacinį lapelį. Dėl šios 
priežasties ji nepateikė jokių Komisijos pasiūlymų pakeitimų.

7. Pranešimas apie nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus

Pagal naująją sistemą apie visus nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus (ne tik rimtus 
atvejus) kompetentingos valdžios institucijos ir įmonės praneša Eudravigilance duomenų 
bazei. Taigi pirmą kartą informacija apie visus nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus bus 
sukaupta vienoje vietoje ES. Tai gali tapti visiems vertinga mokslinių tyrimų priemone.
Tačiau Komisija turi užtikrinti, kad Eudravigilance pajėgs susitvarkyti su informacijos 
antplūdžiu, o sistemos bus sukurtos taip, kad patys rimčiausi nepageidaujamos reakcijos į 
vaistą atvejai būtų aiškiai pažymimi. Pranešėja mano, kad, įregistravus visus nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą atvejus Eudravigilance, būtų logiška sušvelninti reikalavimą įmonėms vieną 
po kito aprašyti nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus periodinėse atnaujinamose 
saugumo ataskaitose. Bus reikalaujama, kad užuot pateikusios neapdorotus duomenis įmonės 
išnagrinėtų nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus ir pateiktų nustatytų faktų santraukas.
Tai yra prasminga, ypač pranešėjai sužinojus, kad kompetentingos valdžios institucijos dažnai 
buvo užverčiamos gausybe periodinių atnaujinamų saugumo ataskaitų, daugelis kurių taip ir 
liko neperskaitytos. Tai, kaip greitai Eudravigilance pranešama apie nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą atvejus, yra ypač svarbu pacientų saugumui. Todėl pranešėja susirūpino 
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sužinojusi, kad ir įmonės, ir valstybės narės nesilaikė nustatyto reikalavimo pranešti apie 
nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus per 15 dienų. Tačiau valstybės narės yra iš dalies 
didžiausios „pažeidėjos“: ataskaitas pateikti vėlavo 5 proc. įmonių, palyginti su 50 proc. 
valstybių narių. Todėl pranešėja siekė įtraukti nuostatas, kurios garantuotų geresnės atitikties 
užtikrinimo mechanizmų taikymą.

8. Neatidėliotinas veiksmas ar Bendrijos procedūra

Pranešėja palankiai vertina aiškesnių nuostatų, pagal kurias būtų nustatoma neatidėliotinos 
procedūros taikymo pradžia, įtraukimą. Valstybės narės turi visos kartu skubiai imtis veiksmų 
nustačius rimtą nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejį.

9. Skaidrumas

Pranešėja palankiai vertina pasiūlymus užtikrinti skaidresnę ES farmakologinio budrumo 
sistemą. Ji palankiai vertina interneto portalo plėtrą ir viešųjų klausymų rengimą, siekiant 
surinkti įrodymų apie nepageidaujamos reakcijos į vaistą atvejus. Ji mano, kad viešieji 
klausymai turėtų būti rengiami ne tik kai imamasi neatidėliotinų veiksmų; jie galėtų tapti 
naudinga įprastinio farmakologinio budrumo priemone, todėl pasiūlė atitinkamą pakeitimą.


