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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vaistai labai svarbūs ES piliečių sveikatai. Tačiau jie gali sukelti nepageidaujamą poveikį ir 
lemia tai, kad apie 5 % pacientų hospitalizuojama dėl nepageidaujamų reakcijų į vaistus, kaip 
nustatė Europos Komisija (kadangi ne visada pranešama apie šias reakcijas, negalima pateikti 
tikslių duomenų). Rofekoksibo („Vioxx“) – uždegimą malšinančio vaisto, kuris buvo išimtas 
iš apyvartos 2004 m. dėl padidėjusios širdies ir kraujagyslių ligų rizikos (manoma, kad šis 
vaistas sukėlė daugiau kaip 30 000 infarktų JAV, iš kurių kai kurie buvo mirtini) – atvejis 
leido atkreipti dėmesį į būtinybę stiprinti farmakologinį budrumą.

Farmakologinis budrumas – tai vaistų saugumo stebėsenos procesas ir mokslas, apimantis 
duomenų apie vaistų saugumą rinkimą ir tvarkymą, jų vertinimą siekiant nustatyti, ar vaistai 
nepavojingi sveikatai, veiksmus, kurių imamasi siekiant išspręsti galimą vaistų saugumo 
klausimą, įskaitant informavimą, ir vykdytos procedūros bei gautų rezultatų įvertinimą.

Farmakologinio budrumo procedūra vaistų, kurių leidimai prekiauti išduoti centralizuotai, 
atžvilgiu nustatyta Reglamente Nr. 726/2004, o valstybėse narėse registruotų vaistų atžvilgiu 
– Reglamente Nr. 2001/83. Ši nuomonė susijusi su Reglamento Nr. 726/2004 pakeitimais.

Komisija nori patobulinti dabartinę farmakologinio budrumo sistemą, nustatydama aiškesnius 
įvairių šios srities veikėjų vaidmenis, supaprastindama procedūras, padidindama skaidrumą ir 
informavimą, patobulindama duomenų rinkimo ir vertinimo procedūras, numatydama 
aktyvesnį suinteresuotų šalių dalyvavimą ir pažangiausios praktikos nustatymą.

Nors nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą, jo nuomone, pasiūlymas galėtų būti 
tobulinamas, visų pirma įtraukiant vartotojų apsaugos, skaidrumo ir duomenų apsaugos 
klausimus. Taigi jis siūlo pakeitimus, kuriuos būtų galima apibendrinti taip:

 Tvarkant vaistų vartotojų asmens duomenis, o tai daroma keliuose farmakologinio 
budrumo proceso etapuose, turėtų būti laikomasi asmens duomenų apsaugos principų, 
išdėstytų Direktyvoje 95/46/EB.

 Siūlomos esminės informacijos apie saugų ir veiksmingą vaistų vartojimą santraukos 
reikėtų atsisakyti, nes „esminės informacijos“ sąvoka yra klaidinanti ir gali būti 
neteisingai suprasta.

 Pacientų atsiliepimai galėtų padėti suprasti nepageidaujamas reakcijas į vaistus, taip 
kaip buvo antidepresanto paroksetino („Deroxat“ / „Seroxat“) atveju, kai remiantis 
pacientų atsiliepimais buvo nustatyta, jog paroksetinas didina savižudybių riziką ir 
staiga nustojus jį vartoti atsiranda nutraukimo sindromas („elektrinė galva“).

 Vartotojai turėtų teikti pranešimus tiesiogiai nacionalinėms institucijoms.
Decentralizuotos pranešimų teikimo sistemos, pagal kurias visi pranešimai apie vaistų 
sukeltas nepageidaujamas reakcijas (pateiktas pacientų, medicinos darbuotojų arba 
farmacinių įmonių) įtraukiami į Europos duomenų bazę ir koordinuojami nacionaliniu 
lygmeniu, padidina duomenų apsaugą ir užtikrina duomenų, kurie įregistruojami 
Europos lygmeniu, kokybę. Vietos lygmuo taip pat leidžia nacionalinėms sveikatos 
priežiūros institucijoms:
- išnagrinėti pranešimus ir pridėti vertingos informacijos naudojantis savo srities 

žiniomis,
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- aiškiai žinoti, kokios nepageidaujamos reakcijos užfiksuojamos jų teritorijoje,
- padaryti šią informaciją prieinama savo šalies gyventojams savo kalba (kaip jau 

daroma Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose).
 Vartotojai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų turėti prieigą prie centrinės 

Europos duomenų bazės „Eudravigilance“, kad galėtų užkirsti kelią išvengtinų 
nepageidaujamų reakcijų pasikartojimui, išplatindami patikrintą informaciją. Tai 
efektyvus būdas spręsti nevienodos informacijos apie nepageidaujamas vaistų 
reakcijas valstybėse narėse klausimą. Ši visuotinė prieiga prie „Eudravigilance“ 
duomenų bazės reikalinga siekiant atkurti gyventojų pasitikėjimą sveikatos priežiūros 
institucijų gebėjimu apsaugoti visuomenės sveikatą.

 Pranešimai turėtų būti perduodami ne tik internetu, bei ir kitomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, paštu, faksu ir telefonu, kaip jau daroma JAV ir Jungtinėje Karalystėje, 
siekiant įtraukti ir tuos gyventojus, kurie neturi prieigos prie interneto arba negali juo 
naudotis, ir gauti daugiau pacientų pranešimų.

 Visos vaistų vertinimo ataskaitos, parengtos pagal nacionalinių ir Europos 
farmakologinio budrumo sistemas, turėtų būti paskelbtos visuomenei. Kai pavojus 
kyla svarbiausiems visuomenės interesams, kaip yra farmakologinio budrumo 
duomenų atveju, turi būti garantuojamas visiškas informacijos atskleidimas.

 Farmakologinio budrumo sistemas turėtų ir toliau finansuoti valstybė, nes taip būtų 
pripažinta valstybės institucijų atsakomybė saugoti savo gyventojus ir būtų išlaikytas 
jų nepriklausomumas.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

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

Pagrindimas
Komiteto pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinio komitetas“ 
per daug ribotas ir neapima būtinybės atlikti vaisto keliamos rizikos ir gaunamos naudos 
santykio analizę, visą dėmesį sutelkiant į vien tik rizikos analizę. Tačiau komiteto veiklos sritis 
apima visus su farmakologiniu budrumu susijusius klausimus (pasiūlymo dėl reglamento 1 
straipsnio 12 punktas).

Šiuo pakeitimu siekiama tokią formuluotę taikyti visame pasiūlymo dėl reglamento tekste.

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas
Komiteto pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinio komitetas“ 
per daug ribotas ir neapima būtinybės atlikti vaisto keliamos rizikos ir gaunamos naudos 
santykio analizę, visą dėmesį sutelkiant į vien tik rizikos analizę. Tačiau komiteto veiklos sritis 
apima visus su farmakologiniu budrumu susijusius klausimus (pasiūlymo dėl reglamento 1 
straipsnio 12 punktas).

Šiuo pakeitimu siekiama tokią formuluotę taikyti visame pasiūlymo dėl reglamento tekste.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

laisvai prieinama valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms ir 
Agentūrai bei Komisijai. Ji taip pat turi 
būti prieinama leidimų prekiauti 
turėtojams, sveikatos priežiūros 
specialistams ir visuomenei, kartu 
užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Agentūra užtikrina, kad sveikatos
priežiūros specialistams ir visuomenei 
suteikiama atitinkama prieiga prie 
Eudravigilance duomenų bazės, 
užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
Agreguoti Eudravigilance duomenų bazės 
duomenys turi būti viešai prieinami kartu 
su paaiškinimais, kaip juos interpretuoti.

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

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo sistema turėtų būti visiškai skaidri, kad visoms suinteresuotoms 
šalims būtų užtikrinta galimybė susipažinti su visa informacija ir ypač kad būtų atkurtas 
pacientų ir piliečių pasitikėjimas sveikatos priežiūros institucijų atskaitomybe.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuomenė gali norėti susipažinti su 
Eudravigilance duomenų bazėje esančiais 
pranešimais apie individualias 
nepageidaujamas reakcijas. Šie pranešimai 
teikiami Agentūros ar nacionalinių 
kompetentingų institucijų, kurių prašoma 
juos pateikti per 90 dienų, nebent 
atskleidus duomenis būtų pažeistas 
pranešimuose nurodytų subjektų 
anonimiškumas.

3. Visuomenė gali norėti susipažinti su 
Eudravigilance duomenų bazėje esančiais 
pranešimais apie individualias 
nepageidaujamas reakcijas. Šie pranešimai 
teikiami Agentūros ar nacionalinių 
kompetentingų institucijų, kurių prašoma 
juos pateikti per 90 dienų, užtikrinant 
asmens duomenų apsaugą.

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo sistema turėtų būti visiškai skaidri, kad visoms suinteresuotoms 
šalims būtų užtikrinta galimybė susipažinti su visa informacija ir ypač kad būtų atkurtas 
pacientų ir piliečių pasitikėjimas sveikatos priežiūros institucijų atskaitomybe. Turėtų būti 
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laikomasi duomenų apsaugos taisyklių.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis parengia internetines 
struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas. Visi Sąjungos piliečiai turi 
galimybę pateikti deklaracijas internetu 
savo gimtąja kalba.

Agentūra visuomenei suteikia ir kitų 
priemonių, kuriomis pacientai gali 
pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, 
pvz., specialiai tam skirtą telefono numerį 
arba elektroninio pašto dėžutę.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo sistema turėtų būti visiškai skaidri, kad visoms suinteresuotoms 
šalims būtų užtikrinta galimybė susipažinti su visa informacija ir ypač kad būtų atkurtas 
pacientų ir piliečių pasitikėjimas sveikatos priežiūros institucijų atskaitomybe.
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Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir ne 
specialistų kalba. Informacinis lapelis ir papildoma produkto charakteristikų santrauka taip 
pat turėtų būti skelbiami nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse, nes jose 
nurodoma pagrindinė informacija apie vaistų naudojimą, kuri yra itin svarbi užtikrinant 
saugų vaisto naudojimą.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir ne 
specialistų kalba. Informacinis lapelis ir papildoma produkto charakteristikų santrauka taip 
pat turėtų būti skelbiami nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse, nes jose 
nurodoma pagrindinė informacija apie vaistų naudojimą, kuri yra itin svarbi užtikrinant 
saugų jų naudojimą.
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Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) trumpa produkto informacijos 
pakeitimų apžvalga.

Vaistų saugumo interneto portaluose visa 
informacija, įskaitant visą šio straipsnio 
1–4b dalyse nurodytą informaciją, 
pateikiama plačiajai visuomenei 
suprantamu būdu.

Pagrindimas

ES vaistų saugumo interneto portale informacija turėtų būti pateikiama aiškiai ir 
suprantamai. Nors šiame teisės akte numatoma, kad šiame europiniame interneto portale turi 
būti skelbiama labai išsami informacija, jame nėra nuorodos į svarbiausią informaciją, kuria 
užtikrinamas saugus vaistų vartojimas. Todėl informaciniai lapeliai, produkto charakteristikų 
santraukos arba Europos viešojo vertinimo ataskaitos turėtų būti lengvai prieinamos 
visuomenei. Be to, trumpa informacijos pakeitimų apžvalga padėtų pacientams ir sveikatos 
priežiūros specialistams susipažinti su laikui bėgant padarytais produkto informacijos 
patikslinimais ir papildymais. 

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš kuriant ir atidarant šį interneto 
portalą Agentūra konsultuojasi su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis 
(įskaitant pacientų grupes, sveikatos 
priežiūros specialistus ir pramonės 
atstovus), siekdama sužinoti jų nuomonę.
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Pagrindimas
Svarbu, kad prieš šio interneto portalo atidarymą būtų konsultuojamasi su suinteresuotomis 
šalimis, susijusiomis su Agentūros interneto portalo pateikta informacija.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Per 30 dienų nuo 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 priima 
nuomonę, kuri skiriasi nuo 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto rekomendacijos, tik 
tuo atveju, jei tam esama svarių mokslinių 
ir su viešąja sveikata susijusių priežasčių. 
Komitetas paaiškina šias priežastis 
pagrindime, kurį prideda prie savo 
nuomonės. Šis priedas taip pat skelbiamas 
visuomenei.

Pagrindimas

Suderinama su nauja Agentūros struktūra, griežtai atskiriant farmakologinį budrumą ir 
leidimų prekiauti išdavimą.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytos 
nuomonės ir sprendimai skelbiami viešai 

6. Vertinimo ataskaitos, šio straipsnio 3–5 
dalyse nurodytos nuomonės ir sprendimai 
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26 straipsnyje nurodytoje Europos vaistų 
saugumo interneto svetainėje.

skelbiami viešai 26 straipsnyje nurodytoje 
Europos vaistų saugumo interneto 
svetainėje.

Pagrindimas

Suderinama su nauja Agentūros struktūra, griežtai atskiriant farmakologinį budrumą ir 
leidimų prekiauti išdavimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Agentūros pajamas sudaro Bendrijos 
įnašas ir įmonių mokamos rinkliavos už 
Bendrijos rinkodaros pažymėjimų gavimą 
bei priežiūrą ir kitas Agentūros paslaugas 
ar koordinavimo grupės teikiamas 
paslaugas, kiek tai susiję su jos užduočių 
vykdymu pagal Direktyvos 2001/83/EB 
107c, 107e, 107g, 107l ir 107r straipsnius.“

„Agentūros pajamas sudaro Bendrijos 
įnašas ir įmonių mokamos rinkliavos už 
Bendrijos rinkodaros pažymėjimų gavimą 
bei priežiūrą ir kitas Agentūros paslaugas 
ar koordinavimo grupės teikiamas 
paslaugas, kiek tai susiję su jos užduočių 
vykdymu pagal Direktyvos 2001/83/EB 
107c, 107e, 107g, 107l ir 107r straipsnius 
ir šio reglamento 28b straipsnį. Biudžeto 
valdymo institucija, kurią sudaro Europos 
Parlamentas ir Taryba, remdamasi 
poreikių įvertinimu ir atsižvelgdama į 
rinkliavų dydį, jei reikia, pakartotinai 
apsvarsto Bendrijos įnašo dydį.“

Pagrindimas

Agentūra turi turėti užtektinai finansinių išteklių, kad galėtų atlikti savo svarbias užduotis.

Pakeitimas 14

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

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

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

Pagrindimas

Valdžios institucijos yra atsakingos už farmakologinio budrumo finansavimą, kadangi jos 
atskaitingos visuomenei už sveikatos apsaugą ir kadangi jos prisiėmė atsakomybę už leidimų 
suteikimą.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su nuomonės referento pateiktais Direktyvos 2001/83/EB 11 straipsnio 3a 
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punkto ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkto pakeitimais.
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