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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vaistai labai svarbūs ES piliečių sveikatai. Tačiau jie gali sukelti nepageidaujamą poveikį ir 
lemia tai, kad apie 5 proc. 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 Komisijos pasiūlytais Reglamento 
Nr. 2001/83 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 naudojimą.

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

 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, ligoninių, medicinos 
darbuotojų arba farmacijos 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,
- aiškiai žinoti, kokios nepageidaujamos reakcijos užfiksuojamos jų teritorijoje,
- padaryti šią informaciją prieinama savo šalies gyventojams gimtąja 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 
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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 skelbiamos visuomenei. Kai kyla 
pavojus svarbiausiems visuomenės interesams, t. y. ir farmakologinio budrumo 
duomenų atveju, turi būti užtikrinama, kad būtų atkleista visa informacija.

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 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 

(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
toliau 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 
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skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas. skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) Per trejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo, Komisija, pasikonsultavusi 
su pacientų ir vartotojų organizacijomis, 
gydytojų ir vaistininkų organizacijomis, 
valstybėmis narėmis ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis, turėtų pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai vaisto 
charakteristikų santraukų ir pakuočių 
informacinių lapelių aiškumo ir jų 
naudos visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams įvertinimo ataskaitą. 
Išanalizavusi šiuos duomenis, Komisija, 
jei reikia, pateiktų pasiūlymus dėl vaisto 
charakteristikų santraukų ir pakuočių 
informaciniuose lapeliuose pateikiamos 
informacijos išdėstymo ir turinio 
tobulinimo, siekdama užtikrinti, kad jie 
suteiktų vertingos informacijos 
visuomenei ir sveikatos priežiūros 
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specialistams.

Pagrindimas

Vaistų informaciniuose lapeliuose pateikta informacija ne visada yra aiški ir lengvai 
suprantama vartotojams. Europos Komisijos pareiga – parengti apgalvotus ir su visomis 
suinteresuotomis šalimis aptartus pasiūlymus.Pakeitimas 4

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 naudos ir rizikos santykio
vertinimo konsultacinio komiteto 
patarimais.

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). 

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 

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

(EB) Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies d 
punkte (toliau – Eudravigilance duomenų 
bazė) bei tuo pat metu kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Bet kokie 
pokyčiai nacionalinėje duomenų bazėje 
turėtų nedelsiant ir automatiškai atsirasti 
Eudravigilance duomenų bazėje. 
Eudravigilance duomenų bazė ir 
nacionalinė duomenų bazė turėtų būti 
visiškai sąveikios.

Pagrindimas

Eudravigilance sistemos duomenų kokybė gali būti užtikrinta tik tuomet, jei pacientai, 
sveikatos priežiūros specialistai ir leidimų prekiauti turėtojai netiesiogiai praneš 
nacionalinėms kompetentingoms institucijoms apie nepageidaujamą reakciją į vaistus. Taip 
bus pasinaudota jų žiniomis ir pripažinta jų atsakomybė už visuomenės sveikatos apsaugą, 
tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis.

Tačiau labai svarbu, kad pacientai turėtų tiesioginę prieigą prie Eudravigilance duomenų 
bazėje pateiktų duomenų. Taip užtikrinama greita prieiga prie aukštos kokybės visuotinės 
svarbos informacijos ir ji skubiai išplatinama.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) Šia direktyva neturėtų būti 
pažeidžiamos 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis1 ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms 
ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
tokių duomenų laisvo judėjimo2

nuostatos. Siekiant nustatyti, įvertinti, 
suprasti nepageidaujamas reakcijas ir 
užkirsti joms kelią, taip pat nustatyti riziką 
ir imtis veiksmų jai mažinti bei padidinti 
vaistų naudą siekiant užtikrinti 
visuomenės sveikatą, turėtų būti įmanoma 
tvarkyti asmens duomenis Eudravigilance 
sistemoje kartu laikantis ES duomenų 
apsaugos teisės aktų.
____________________
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas.

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.

„Šis vaistas intensyviai stebimas. Apie 
visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.

„Šis naujai patvirtintas vaistas stebimas
įvairiais aspektais. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
savo gydytojui, vaistininkui arba 
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>.“

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeidžiant 19 straipsnyje įvardytų 
nuostatų leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų:

Pagrindimas

Šiuo naujuoju straipsniu neturėtų būti sudaryta galimybė paplisti supaprastintiems leidimams 
prekiauti, kurie būtų panašūs į sąlyginius leidimus prekiauti, kurie numatyti 22 straipsnyje ir 
kurių taikymas griežtai apibrėžtas. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
22 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Leidimo prekiauti galiojimo pratęsimas 
priklauso nuo kasmet atliekamo 
pakartotinio šių sąlygų įvertinimo.
Visuomenei suteikiama galimybė 
nedelsiant susipažinti su šių sąlygų 
sąrašu, terminais ir įvykdymo datomis.

Pagrindimas

Vėl nustatomas įpareigojimas skelbti sąlygas, nes jų nebuvimas nepateisinamas.

Pakeitimas 12
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2001/83/EB
22a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

2. Nacionalinė kompetentinga institucija 
sudaro leidimo prekiauti turėtojui galimybę 
pateikti paaiškinimus dėl reikalavimo per 
laikotarpį, kurį ji nustato, jeigu leidimo 
prekiauti turėtojas to pageidauja per 30 
dienų nuo rašytinio reikalavimo gavimo. 

2. Nacionalinė kompetentinga institucija 
sudaro leidimo prekiauti turėtojui galimybę 
pateikti paaiškinimus dėl reikalavimo per 
laikotarpį, kurį ji nustato, jeigu leidimo 
prekiauti turėtojas per 30 dienų nuo 
rašytinio reikalavimo gavimo raštu 
pateikia išsamiai pagrįstą prašymą. Šis 
prašymas nedelsiant skelbiamas viešai.

3. Remdamasi pateiktais leidimo prekiauti 
turėtojo paaiškinimais nacionalinė 
kompetentinga institucija panaikina arba 
patvirtina reikalavimą. Jeigu nacionalinė 
kompetentinga institucija patvirtina 
reikalavimą, leidimas prekiauti 
pakeičiamas įtraukiant reikalavimą kaip 
leidimo prekiauti sąlygą, o rizikos valdymo 
sistema atitinkamai atnaujinama.

3. Remdamasi pateiktais leidimo prekiauti 
turėtojo paaiškinimais nacionalinė 
kompetentinga institucija panaikina arba 
patvirtina reikalavimą. Šis institucijos 
sprendimas nedelsiant skelbiamas viešai.
Jeigu nacionalinė kompetentinga institucija 
patvirtina reikalavimą, leidimas prekiauti 
pakeičiamas įtraukiant reikalavimą kaip 
leidimo prekiauti sąlygą, o rizikos valdymo 
sistema atitinkamai atnaujinama.

Pagrindimas

Leidimų išimties tvarka suteikimas turi vykti skaidriai.

Pakeitimas 13
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei padeda Reglamento
(EB) Nr. 726/2004 56 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytas Agentūros
Farmakologinio budrumo naudos ir 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).  Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visame pasiūlymo dėl direktyvos 
tekste.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Reikalaujama, kad koordinavimo
grupės nariai, net ir nebeinantys pareigų, 
neatskleistų informacijos, laikomos 
profesine paslaptimi.“

7. Išsamios koordinavimo grupių 
darbotvarkės viešai paskelbiamos ne 
vėliau kaip posėdžio išvakarėse. Išsamūs 
koordinavimo grupių posėdžių protokolai, 
kuriuose nurodomi priimti sprendimai, 
duomenys apie balsavimą ir balsavimo 
paaiškinimai, įskaitant mažumos 
nuomones, skelbiami viešai ne vėliau kaip 
praėjus vienam mėnesiui nuo posėdžio 
datos.“
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) Bendrijos procedūra, pagal kurią 
nustatomi procedūriniai terminai, aiški 
struktūra ir apibrėžtos visų dalyvaujančių 
suinteresuotųjų subjektų funkcijos, 
įskaitant viešųjų klausymų vykdymą. 

Pagrindimas

Turėtų būti parengtos gairės, kuriose būtų išaiškintos procedūros ir Bendrijos procedūrų 
terminai, įskaitant viešuosius klausymus.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Užtikrinti visų svarbių duomenų kokybę ir būtinus tolesnius veiksmus – nacionalinių 
institucijų pareiga.
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Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) užtikrinti, kad visuomenei būtų laiku 
pranešta apie su tam tikro vaisto 
vartojimu susijusius farmakologinio 
budrumo klausimus;

Pagrindimas

Kad būtų galima taikyti atsargumo principą, farmakologinio budrumo duomenys turėtų kuo 
greičiau pasiekti pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) užtikrinti, kad informacija apie 
nepageidaujamas reakcijas į vaistus būtų 
greitai viešai paskelbiama.

Pagrindimas

Kad būtų galima taikyti atsargumo principą, farmakologinio budrumo duomenys turėtų kuo 
greičiau pasiekti pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus.

Pakeitimas 21

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



PE431.039v03-00 16/26 AD\807692LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų naudojimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla finansuojama 
viešosiomis lėšomis.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Farmakologinio budrumo naudos ir 
rizikos santykio vertinimo patariamojo 
komiteto ir koordinavimo grupės posėdžių 
darbotvarkes ir išsamius protokolus
.

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 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b)  visų egzistuojančių ir naujų vaistų 
informacinių lapelių ir produkto 
charakteristikų santraukų naujausią 
elektroninę versiją; 
3c) trumpą produkto informacijos 
praeities pakeitimų apžvalgą.
Bet kokia su vaistų saugumu susijusi 
informacija, įskaitant bet kokią 1–3b 
dalyse nurodytą informaciją, interneto 
svetainėse skelbiama plačiajai visuomenei 
suprantama kalba. 

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojai registruotų visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas – nurodydami, 
ar jos atsirado žmogui įprastomis 
sąlygomis vartojant vaistą ligos 
profilaktikai, diagnostikai ar gydymui ar 
fiziologinės funkcijos atstatymui, 
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tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse. korekcijai ar modifikacijai; dėl gydymo 
vaistu klaidų; ar nesilaikant patvirtintos 
vaisto charakteristikų santraukos – apie 
kurias joms spontaniškai pranešė pacientai 
ar sveikatos priežiūros specialistai arba 
kurios nustatytos atliekant poregistracinį 
saugumo tyrimą, Bendrijoje arba 
trečiosiose šalyse.

Pagrindimas

Nepageidaujamos reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti išplėsta ir turėtų apimti šalutinius 
poveikius, atsiradusius dėl gydymo vaistu klaidų ar nepaisant vaisto charakteristikų 
santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo). Tai padėtų bendrai 
suvokti šalutinį poveikį, kuris gali būti žalingas pacientams. Tačiau svarbu aiškiai atskirti 
šalutinį poveikį, atsirandantį vartojant vaistą įprastomis sąlygomis, nuo kitokio poveikio. 
Poveikis turi būti aiškiai atskiriamas teikiant pranešimus.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Leidimo prekiauti turėtojas negali 
atsisakyti priimti pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautų
elektronine forma ar bet kokia kita 
tinkama priemone iš pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų.

Pagrindimas

Svarbu nenustatyti technologinių kliūčių pranešimų apie nepageidaujamą poveikį teikimui. 
Kai kurie asmenys neturi prieigos prie interneto arba nemoka juo tinkamai naudotis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 pastraipos
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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 visą
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 bei tuo pat 
metu nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms ne vėliau kaip per 15 dienų 
nuo tokio pranešimo gavimo, o jei tokio 
pranešimo negauta – kitą dieną po to, kai 
atitinkamam leidimo turėtojui toks įvykis 
tapo žinomas.

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

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

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės ir visuomenė 
Eudravigilance duomenų bazėje gali 
susipažinti su pranešimais apie kitose 
valstybėse narėse nustatytas 
nepageidaujamas reakcijas.
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Pagrindimas

Europos farmakologinio budrumo duomenų bazė turėtų būti visiškai skaidri, kad visi 
suinteresuoti asmenys ir pacientai laiku gautų informaciją. Tai taip pat veiksmingas būdas 
spręsti nevienodos informacijos apie nepageidaujamas vaistų reakcijas valstybėse narėse 
klausimą.

Pakeitimas 29

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 
specialistai arba pacientai.

1. Valstybės narės registruoja visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias jų teritorijoje, apie kurias 
joms pranešė sveikatos priežiūros 
specialistai, ligoninės arba pacientai, 
leidimo prekiauti turėtojai ir pranešimo 
apie gydymo vaistais klaidas ir jų 
prevencijos programos, patikslindamos, ar 
jos atsirado žmogui įprastai naudojant 
vaistą ligos profilaktikai, diagnostikai ar 
gydymui ar fiziologinės funkcijos 
atstatymui, korekcijai ar modifikacijai;
dėl gydymo vaistu klaidų; ar nesilaikant 
patvirtintos vaisto charakteristikų 
santraukos.

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

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse ir išplatinami kitomis 
atitinkamomis priemonėmis.

Pagrindimas

Nepageidaujamos reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti išplėsta ir apimti šalutinius 
poveikius, atsiradusius dėl gydymo vaistu klaidų ar nesilaikant vaisto charakteristikų 
santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo). Tai padėtų bendrai 
suvokti šalutinį poveikį, kuris gali būti žalingi pacientams. Tačiau svarbu aiškiai atskirti 
šalutinį poveikį, atsirandantį vartojant vaistą įprastomis sąlygomis, nuo kitokio poveikio. 
Poveikis turi būti aiškiai atskiriamas teikiant pranešimus. Užtikrinti visų svarbių duomenų 
kokybę ir būtinus tolesnius veiksmus – nacionalinių institucijų pareiga.
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Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 15 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per
15 dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo 
gavimo siunčia elektroninius pranešimus 
Eudravigilance duomenų bazei, 
patikslindamos, ar jos atsirado žmogui 
įprastai naudojant vaistą ligos 
profilaktikai, diagnostikai ar gydymui ar 
fiziologinės funkcijos atstatymui, 
korekcijai ar modifikacijai; dėl gydymo 
vaistu klaidų; ar nesilaikant patvirtintos 
vaisto charakteristikų santraukos.

Pagrindimas

Nepageidaujamos reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti išplėsta ir apimti šalutinius 
poveikius, atsiradusius dėl gydymo vaistu klaidų ar nesilaikant vaisto charakteristikų 
santraukos (įskaitant klaidingą vaisto vartojimą ir piktnaudžiavimą juo). Tai padėtų bendrai 
suvokti šalutinį poveikį, kuris gali būti žalingas pacientams. Tačiau svarbu aiškiai atskirti 
šalutinį poveikį, atsirandantį vartojant vaistą įprastomis sąlygomis, nuo kitokio poveikio. 
Poveikis turi būti aiškiai atskiriamas teikiant pranešimus.

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų tik tokiais atvejais:

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
reikalaujama, kad leidimo prekiauti 10, 10a 
arba 10c straipsniuose nurodytais vaistais 
turėtojai ir 14 arba 16a straipsniuose 
nurodytų vaistų registracijų turėtojai tokių 
produktų periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas pateiktų kas treji metai tik 
tokiais atvejais:
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Pagrindimas

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines.
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Pakeitimas 32

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 
patariamasis komitetas patvirtina vertinimo 
ataskaitą su pakeitimais ar be jų.

Ši vertinimo ataskaita nedelsiant viešai 
paskelbiama Europos vaistų saugumo 
interneto svetainėje.

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 33

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

Įvertinus periodines atnaujinamas 
saugumo ataskaitas, nacionalinės 
kompetentingos institucijos sprendžia, ar 
būtina imtis veiksmų dėl leidimo prekiauti 
atitinkamu vaistu sąlygų.

Nacionalinės kompetentingos institucijos 
sprendžia, ar būtina imtis veiksmų dėl 
leidimo prekiauti atitinkamu vaistu sąlygų.

Jos atitinkamai palieka galioti, keičia 
sąlygas, sustabdo arba atšaukia leidimą 
prekiauti.

Jos atitinkamai palieka galioti, keičia 
sąlygas, sustabdo arba atšaukia leidimą 
prekiauti.

Jų sprendimai nedelsiant skelbiami viešai. 
Kai keičiamos leidimo prekiauti sąlygos 
dėl priežasčių, susijusių su 
farmakologiniu budrumu, nacionalinės 
kompetentingos institucijos arba leidimą 
suteikusi valstybė narė nedelsiant 
paskelbia patikslintą atitinkamų vaistų 
vertinimo ataskaitą arba išsamią sąlygų 
keitimo ataskaitą.

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 34

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

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 naudos ir
rizikos santykio vertinimo patariamasis 
komitetas vertina pateiktą medžiagą. 
Atlikdamas šį vertinimą jis gali kartu su 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto (ŽSVK) 
atstovais surengti viešuosius klausymus.
Agentūra, pasikonsultavusi su 
suinteresuotais subjektais, parengia 
viešųjų klausymų organizavimo ir tvarkos 
gaires.
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Per viešuosius klausymus taip pat turėtų 
būti svarstomi produktų veiksmingumas 
bei nauda, taip pat išankstinis naudos bei 
rizikos įvertinimas, kurį pirmiau atliko 
ŽSVK ar koordinavimo grupė, 
vadovaudamasi 107l straipsnyje aprašyta 
leidimų prekiauti išdavimo procedūra.

Pagrindimas

Šio komiteto organizuojami viešieji klausymai yra naudinga priemonė, jei, siekiant surengti 
įtikinamą ir objektyvią diskusiją, klausymų organizavimo tvarka yra tinkamai apibrėžta 
atsižvelgiant ne tik į atitinkamo produkto keliamą riziką, bet ir į teikiamą naudą. Pirminis 
tikslas – užtikrinti pacientų gerovę ir atsižvelgiant į visus žinomus aspektus įvertinti ir 
palyginti vaistų keliamą riziką ir teikiamą naudą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107k straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, kai surengiamas viešasis 
klausymas, pastarajam pasibaigus 
skelbiama preliminari ataskaita.

Pagrindimas

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Pakeitimas 36
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir 
pakuotės lapelį esminės informacijos, kuri 
būtina norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauką, kaip numatyta 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 11 straipsnio 
3a punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa 
punkte, valstybės narės užtikrina, kad 
reikalavimas būtų taikomas leidimams 
prekiauti, suteiktiems iki šios direktyvos 
3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatytos datos nuo jų galiojimo 
pratęsimo arba praėjus trejiems metams 
nuo minėtos datos, pasirenkant 
anksčiausią datą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nebūtina pateikti svarbiausios informacijos santraukos, kadangi produkto charakteristikų 
santrauka jau yra svarbiausios informacijos santrauka. Tai galėtų suklaidinti pacientus, kurie 
galbūt praleistų svarbią informaciją, įtrauktą į produkto charakteristikų santrauką, bet 
neįtrauktą į svarbiausios informacijos santrauką. Be to, gali atsirasti įskaitomumo problemų 
(nes, pvz., informaciniai lapeliai skelbiami keliomis kalbomis). 

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kol Agentūra negali užtikrinti 
Eudravigilance duomenų bazės veikimo, 
visos periodinės atnaujintos saugumo 
ataskaitos taip pat pateikiamos 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms, išdavusioms leidimą 
prekiauti produktu.
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