
PR\798819LT.doc PE430.928v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/0257(COD)

17.12.2009

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies 
keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir 
įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Linda McAvan



PE430.928v01-00 2/19 PR\798819LT.doc

LT

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 reglamento, iš dalies keičiančio 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų 
agentūrą, nuostatas dėl žmonėms skirtų vaistų farmakologinio budrumo
(COM(2008)0664 – C7-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0664),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0515/2008),

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

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 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 reglamento - iš dalies keičiantis aktas
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai leidimo prekiauti turėtojai pateikia į Eudravigilance duomenų bazę pranešimus apie 
įtariamas sunkias nepageidaujamas reakcijas, nustatytas jų teritorijoje, valstybėms narėms 
turėtų būti išsiunčiami elektroniniai įspėjimai siekiant užtikrinti, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos iš tiesų gautų šią informaciją ir atkreiptų į ją dėmesį.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas turėtų būti atstovų komitetas, kadangi 
farmakologinis budrumas yra labai svarbus visuomenės sveikatos srities klausimas, taigi 
visos valstybės narės norės turėti savo atstovą ir dalyvauti diskusijose. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekdamas užtikrinti suderintą 
reagavimą visoje Bendrijoje į žmonėms 
skirtų vaistų saugumo problemas 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas turėtų 

(9) Siekdamas užtikrinti suderintą 
reagavimą visoje Bendrijoje į žmonėms 
skirtų vaistų saugumo problemas Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas ir koordinavimo 
grupė, įkurta 2001 m. lapkričio 6 d. 
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padėti Žmonėms skirtų vaistų komitetui ir 
koordinavimo grupei, įkurtai 2001 m. 
lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, visais žmonėms 
skirtų vaistų farmakologinio budrumo 
klausimais. Tačiau siekiant vertinimų 
nuoseklumo ir tęstinumo Agentūros 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas ir leidimą 
prekiauti suteikiančios kompetentingos 
institucijos turėtų išlikti pagrindinės 
atsakingos už žmonėms skirtų vaistų, 
kuriais leista prekiauti pagal šį reglamentą, 
naudos ir rizikos santykio vertinimą 
institucijos.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus, turėtų pasikliauti Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto 
rekomendacijomis visais žmonėms skirtų 
vaistų farmakologinio budrumo klausimais. 
Tačiau siekiant vertinimų nuoseklumo ir 
tęstinumo Agentūros Žmonėms skirtų 
vaistų komitetas ir leidimą prekiauti 
suteikiančios kompetentingos institucijos 
turėtų išlikti pagrindinės atsakingos už 
žmonėms skirtų vaistų, kuriais leista 
prekiauti pagal šį reglamentą, naudos ir 
rizikos santykio vertinimą institucijos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Specialūs įspėjimai apie tai, kad vaistų naudojimas aktyviai stebimas, padės sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams atpažinti aktyviai stebimus naujus vaistus ir atkreips jų 
dėmesį į tai, kad būtina pranešti apie bet kokias galimas nepageidaujamas reakcijas. 

Juodo trikampio simbolis jau naudojamas žymėti naujiems vaistams, kurių naudojimas ES 
aktyviai stebimas (vaistams, kuriems taikoma centralizuoto leidimo išdavimo procedūra).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB ir 
Reglamento 45/2001/EB dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
tokių duomenų laisvo judėjimo. Tikslas 
apsaugoti visuomenės sveikatą – labai 
svarbus visuomenės interesas, kuriuo 
pagrindžiamas duomenų, pagal kuriuos 
galima nustatyti asmens tapatybę, 
apdorojimas būtinais atvejais ir kai 
susijusios šalys įvertina šių duomenų 
apdorojimo būtinybę bet kuriuo 
farmakologinio budrumo proceso etapu.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas susijęs su labai jautria asmenine informacija, kuri turėtų būti visiškai apsaugota. 
Vis dėlto turėtų būti galimybė nepažeidžiant ES duomenų apsaugos teisės aktų apdoroti 
asmeninius duomenis naudojantis Eudravigilance sistema. 
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Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atlikdamas farmakologinio budrumo 
užduotis jis turi pasikliauti 56 straipsnio 1 
dalies aa punkte nurodyto Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komiteto 
rekomendacijomis.
Siekiant, kad Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo komiteto pavadinimas 
geriau atspindėtų komiteto galias, reikėtų 
išbraukti žodį „konsultacinis“.
Jei siūlymas bus priimtas, pavadinimas bus 
pakeistas visame dokumente.

Or. en

Pagrindimas

Jei Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas turi būti atstovų komitetu, jam 
turėtų būti suteikta daugiau galių, palyginti su Žmonėms skirtų vaistų komitetu. Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas nėra speciali farmakologinio budrumo srities institucija; jo darbas –
nustatyti bendros rizikos ir gaunamos naudos pusiausvyrą. Siekiant, kad pernelyg 
nesidubliuotų vaidmenys, Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas turėtų būti 
vienintelė institucija, atsakinga už farmakologinį budrumą ir rizikos valdymą. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28 straipsnio 3 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į vertinimo ataskaitą, jis 
rengia rekomendacijas Žmonėms skirtų 
vaistų komitetui (ŽSVK). 
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Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto nuomonė turėtų būti svaresnė, negu 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto, kuris galėtų atmesti Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto rekomendaciją tik tuo atveju, kai toks sprendimas pagrindžiamas mokslo 
ir visuomenės sveikatos argumentais. 

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Žmonėms skirtų vaistų komitetas (ŽSVK) 
priima nuomonę, kuri skiriasi nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto rekomendacijos, tik 
tokiu atveju, jei ši nuomonė pagrindžiama 
svariais mokslo ir viešosios sveikatos 
argumentais. Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas paaiškina šiuos argumentus 
pagrindime, kurį prideda prie savo 
nuomonės.

Jeigu nuomonė yra tokia, kad reikia imtis 
reguliavimo priemonių, Komisija priima 
sprendimą pakeisti, suspenduoti ar atšaukti 
leidimą prekiauti. Tokio sprendimo 
priėmimui taikomas šio reglamento 10 
straipsnis. Jeigu Komisija priima tokį 
sprendimą, ji taip pat gali priimti 
valstybėms narėms skirtą sprendimą pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 127a straipsnį.

Jeigu nuomonė yra tokia, kad reikia imtis 
reguliavimo priemonių, Komisija priima 
sprendimą pakeisti, suspenduoti ar atšaukti 
leidimą prekiauti. Tokio sprendimo 
priėmimui taikomas šio reglamento 10 
straipsnis. Jeigu Komisija priima tokį 
sprendimą, ji taip pat gali priimti 
valstybėms narėms skirtą sprendimą pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 127a straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto nuomonė turėtų būti svaresnė, negu 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto, kuris galėtų atmesti Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto rekomendaciją tik tuo atveju, kai toks sprendimas pagrindžiamas mokslo 
ir visuomenės sveikatos argumentais. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) Siekdamas atlikti minėtą vertinimą, 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetas gali surengti viešą 
klausymą.
Apie viešuosius klausymus skelbiama 
Europos vaistų saugumo svetainėje. 
Skelbime nurodoma informacija, kaip 
juose gali dalyvauti leidimo prekiauti 
turėtojai ir visuomenė. 
Agentūra sudaro galimybę visiems 
pageidaujantiems dalyvauti klausymuose 
asmeniškai arba naudojantis internetu.
Jeigu leidimo prekiauti turėtojas arba 
kitas asmuo, ketinantis pateikti 
informaciją, turi komerciniu požiūriu 
konfidencialių duomenų, susijusių su 
procedūra, jis gali pageidauti, kad jam 
būtų suteikta galimybė pateikti šiuos 
duomenis Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo komitetui ne viešuose 
klausymuose.

Or. en

Pagrindimas

Tai identiškas šios Direktyvos pakeitimas. Pakeitime numatoma, kad Farmakologinio 
budrumo rizikos vertinimo komitetas, vertindamas vaistus, kuriems leidimai suteikti taikant 
centralizuotą ir necentralizuotą leidimų suteikimo tvarką, gali surengti viešus klausymus, jei 
mano, kad jų reikia. 
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Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

aa) Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetas, atsakingas už 
rekomendacijų Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui ir koordinavimo grupei rengimą 
visais žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 3 ir 4 pakeitimais.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komitetas sudaromas iš:

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

a) vieno nario ir vieno pavaduojančiojo 
nario iš kiekvienos valstybės narės, 
kuriuos, pasikonsultavusi su Valdymo 
taryba, skiria nacionalinė kompetentinga 
institucija;

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

b) septynių papildomų narių ir penkių 
pakaitinių narių, kuriuos, atsižvelgdama į 
viešai skelbiamo konkurso rezultatus ir 
pasikonsultavusi su Parlamentu, skiria 
Komisija, tarp jų bent vienas 
profesionalus sveikatos apsaugos srities 
atstovas ir bent vienas pacientams 
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atstovaujantis asmuo.
Valstybė narė gali paprašyti kitą valstybę 
narę dalyvauti komitete vietoje jos.

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

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

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

Or. en

Pagrindimas
Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas turėtų būti atstovų komitetas, vis dėlto 
dalyvavimas komiteto sudėtyje turėtų būti teisė, o ne pareiga, ir jei valstybė narė negali 
deleguoti nario, jai turėtų būti suteikta galimybė deleguoti savo funkciją kitai valstybei narei.
Siekiant padidinti farmakologinio budrumo proceso skaidrumą, pranešėjas siūlo, kad bent du 
iš papildomai numatomų komiteto narių atstovautų pacientams ir sveikatos priežiūros srities 
atstovams. Šitaip siūloma atsižvelgiant į toliau išvardytų Europos vaistų vertinimo agentūros 
(EVVA) komitetų precedentus: Retųjų vaistų komiteto, Pediatrijos komiteto ir Pažangiosios
terapijos komiteto.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinio komiteto nariai ir 
pakaitiniai nariai skiriami remiantis jų 
tinkama patirtimi žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir rizikos 
vertinimo srityje, kad būtų garantuotas 
aukščiausias specialistų kvalifikacijos lygis 
ir kuo platesnė reikalinga kompetencija. 
Šiuo tikslu Agentūros vykdantysis 
direktorius padeda Valdymo tarybai ir
Komisijai užtikrinti, kad galutinė komiteto 

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto nariai ir pakaitiniai 
nariai skiriami remiantis jų tinkama 
patirtimi žmonėms skirtų vaistų 
farmakologinio budrumo ir rizikos 
vertinimo srityje, kad būtų garantuotas 
aukščiausias specialistų kvalifikacijos lygis 
ir kuo platesnė reikalinga kompetencija. 
Šiuo tikslu Agentūros vykdantysis 
direktorius padeda Valdymo tarybai, 
Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti, 



PR\798819LT.doc 15/19 PE430.928v01-00

LT

sudėtis apimtų visas reikalingas mokslines 
sritis.

kad galutinė komiteto sudėtis apimtų visas 
reikalingas mokslines sritis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 12 pakeitimą.
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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.


