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Pakeitimas 23
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę1, 
1 OL L 229, 2009 9 23, p. 19.

Or. en

Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
o tokių vaistų sąrašas turėtų būti Europos 
vaistų agentūros, įsteigtos 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu 
Bendrijos leidimų žmonėms skirtiems ir 
veterinariniams vaistams išdavimo ir 
priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos 
vaistų agentūrą (toliau – Agentūra), viešai 
skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
kurių produkto charakteristikų 
santraukoje ir pakuotės informaciniame 
lapelyje pateikiamas atitinkamas 
paaiškinimas, o tokių vaistų sąrašas turėtų 
būti Europos vaistų agentūros, įsteigtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004, 
nustatančiu Bendrijos leidimų žmonėms 
skirtiems ir veterinariniams vaistams 
išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančiu 
Europos vaistų agentūrą (toliau –
Agentūra), viešai skelbiamas, saugomas ir 
atnaujinamas.
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Or. en

Pagrindimas

Specialios nuorodos ant vaistų, kurių poregistracinis tyrimas atliekamas, 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.

Pakeitimas 25
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
intensyviai stebimas. Pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
o tokių vaistų sąrašas turėtų būti Europos 
vaistų agentūros, įsteigtos 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu 
Bendrijos leidimų žmonėms skirtiems ir 
veterinariniams vaistams išdavimo ir 
priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos 
vaistų agentūrą (toliau – Agentūra), viešai 
skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.

(9) Jeigu vaisto leidimas prekiauti suteiktas 
su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba turi 
būti numatytos vaisto saugaus ir 
veiksmingo naudojimo sąlygos ar 
apribojimai, vaistas rinkoje turėtų būti 
nuolat stebimas. Kaip ir visų kitų vaistų 
atveju, pacientai ir sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų būti skatinami pranešti 
apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į tokius vaistus, o tokių vaistų 
sąrašas turėtų būti Europos vaistų 
agentūros, įsteigtos 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 726/2004, nustatančiu Bendrijos 
leidimų žmonėms skirtiems ir 
veterinariniams vaistams išdavimo ir 
priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos 
vaistų agentūrą (toliau – Agentūra), viešai 
skelbiamas, saugomas ir atnaujinamas.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja didelė atitikimo problema, dėl kurios pacientai patiria neigiamą poveikį savo 
sveikatai ir atsirada našta nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms. Tokia griežta 
formuluotė galėtų dar labiau paskatinti pacientus nesilaikyti nurodymų dėl gydymo ir 
netiesiogiai trukdyti pranešti apie galimas neigiamas reakcijas į kitus produktus, kurie 
neįtraukti į šią kategoriją. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas galimas nepageidaujamas reakcijas.
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Pakeitimas 26
Philippe Juvin

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.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbiausios informacijos santrauka nebūtina (produkto charakteristikų santrauka jau yra 
svarbios informacijos santrauka) ir gali painioti pacientus (nes šie galėtų neperskaityti 
svarbios informacijos, įrašytos produkto charakteristikų santraukoje, bet neįtrauktos į 
svarbiausios informacijos santrauką). Be to, gali atsirasti įskaitomumo problemų (nes, pvz., 
informaciniai lapeliai skelbiami keliomis kalbomis). 

Pakeitimas 27
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti glaudesnį valstybių 
narių bendradarbiavimą farmakologinio 
budrumo srityje, reikėtų išplėsti 
Direktyvos 2001/83/EB 27 straipsnyje 
nustatytus koordinavimo grupės 
įgaliojimus įtraukiant klausimų, susijusių
su visų vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti valstybėse narėse, farmakologiniu 

(12) Siekiant užtikrinti glaudesnį valstybių 
narių bendradarbiavimą farmakologinio 
budrumo srityje, paremtą valstybių narių 
farmakologinio budrumo sistemų 
žiniomis, reikėtų sukurti naują specialią
koordinavimo grupę, atsakingą už šiuos 
farmakologinio budrumo klausimus, kuri 
nagrinėtų klausimus, susijusius su visų 
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budrumu, nagrinėjimą. Siekiant įvykdyti 
naujas užduotis, koordinavimo grupė turėtų 
būti toliau stiprinama priimant aiškias 
taisykles dėl reikalaujamos kompetencijos, 
nuomonių priėmimo, skaidrumo, narių 
nepriklausomumo ir profesinės paslapties 
saugojimo ir būtinumo bendradarbiauti 
Bendrijos ir nacionalinių įstaigų.

vaistų, leidimai prekiauti kuriais suteikti 
valstybėse narėse, farmakologiniu 
budrumu. Siekiant įvykdyti naujas 
užduotis, ši nauja koordinavimo grupė 
turėtų būti toliau stiprinama priimant 
aiškias taisykles dėl reikalaujamos 
kompetencijos, nuomonių priėmimo, 
skaidrumo, narių nepriklausomumo ir 
profesinės paslapties saugojimo ir 
būtinumo bendradarbiauti Bendrijos ir 
nacionalinių įstaigų.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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 
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straipsnio 12 punktas).

Pakeitimas 29
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant geriau koordinuoti valstybių 
narių dalijimąsi ištekliais valstybėms 
narėms reikėtų leisti deleguoti tam tikras 
farmakologinio budrumo užduotis kitai 
valstybei narei.

(17) Siekiant pagerinti Bendrijos lygmens 
farmakologinio budrumo žinias,
valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
galimybės, kad jų grupes mokytų kitos 
valstybės narės specialistų grupės.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų turėti galimybę atsikratyti savo įsipareigojimų farmakologinio 
budrumo srityje.

Pakeitimas 30
Philippe Juvin

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 

(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
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visuomenės sveikatos labui valdžios 
institucijos turėtų reikalauti tokių vaistų 
periodinių saugumo ataskaitų, jeigu reikia 
įvertinti jų keliamą riziką ar persvarstyti 
informacijos apie vaistą tinkamumą.

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 
persvarstyti informacijos apie vaistą 
tinkamumą.

Or. fr

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 31
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. Farmakologinio 
budrumo veiklos adekvatų finansavimą
turėtų būti įmanoma užtikrinti renkant 
rinkliavas. Tačiau šių surinktų lėšų 
valdymas nacionalinių kompetentingų 
institucijų turėtų būti nuolat
kontroliuojamas, kad būtų užtikrintas jų 
nepriklausomumas.

(28) Siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti adekvatus. Taigi turėtų būti
užtikrinta galimybė netiesiogiai gauti 
papildomų išteklių. Tačiau šių surinktų 
lėšų valdymas nacionalinių kompetentingų 
institucijų turėtų būti nuolat 
kontroliuojamas, kad būtų užtikrintas jų 
nepriklausomumas.

Or. fr
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Pagrindimas

Turi būti užtikrinta visiška farmakologinio budrumo veiklos finansinė nepriklausomybė. Taigi 
reikėtų vengti tiesioginių rinkliavų, kuriomis būtų sukurtas „mokėjimų už teikiamas 
paslaugas“ santykis.

Pakeitimas 32
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.

(a) įterpiamas šis 3a punktas:
„(3a). esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;
(b) įterpiama ši pastraipa:
„Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų 
pranešti <nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.

Or. fr

Pagrindimas

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Pakeitimas 33
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 3. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) įterpiamas šis 3a punktas: a) įterpiama ši pastraipa:
„3a) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;
b) įterpiama ši pastraipa:
„Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys:  „Šis vaistas 
intensyviai stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

„Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Šiam vaistui 
taikoma poregistracinė saugos priežiūra.
Apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas reikėtų pranešti savo gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.

Or. en

Pagrindimas

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.



AM\803594LT.doc 11/40 PE438.448v01-00

LT

Pakeitimas 34
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnis

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

Pirmos pastraipos 3a punkte vaistų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
charakteristikų santraukoje turi būti 
įrašytas toks sakinys: „Įrodyta, kad šis 
vaistas padėjo pacientams, kurių būklė 
tokia, kaip jūsų. Kaip ir kitų vaistų atveju, 
šio vaisto saugumas stebimas. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.

Or. en

Pagrindimas

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame sąraše, kurių 
leidimams taikomos specialios sąlygos, produkto charakteristikų santraukoje turėtų būti 
paminėta, kad stebimas produkto saugumas, o ne tiesiog, kad produktas intensyviai stebimas. 
Tokia griežta formuluotė galėtų dar labiau paskatinti pacientus nesilaikyti nurodymų dėl 
gydymo ir netiesiogiai trukdyti pranešti apie galimas neigiamas reakcijas į kitus produktus, 
kurie neįtraukti į šią kategoriją. Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti 
skatinami pranešti apie visas galimas nepageidaujamas reakcijas.

Pakeitimas 35
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 straipsnio 3 dalis 
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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, vaisto charakteristikų 
santrauka ir visas sąlygas, nustatytas pagal 
21a, 22 ir 22a straipsnius, ir šių sąlygų 
įvykdymo terminus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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:

Papildant 19 straipsnio įvardytas 
nuostatas leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų:

Or. fr

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. 
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Pakeitimas 37
Bernadette Vergnaud

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

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.

Or. fr

Pagrindimas

Vėl nustatomas įpareigojimas skelbti sąlygas, nes jų nebuvimas nepateisinamas.

Pakeitimas 38
Bernadette Vergnaud

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

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 

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

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.

Or. fr

Pagrindimas

Leidimų suteikimas išimties tvarka turėtų vykti skaidriai.

Pakeitimas 39
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Koordinavimo grupė įsteigiama šiais 
tikslais:

„1. Įsteigiamos dvi koordinavimo grupės:

a) abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupė įsteigiama 
šiais tikslais:

a) 4 skyriuje nustatyta tvarka nagrinėti 
visus klausimus, susijusius su leidimu 
prekiauti vaistu dviejose arba keliose 
valstybėse narėse;

i) 4 skyriuje nustatyta tvarka nagrinėti 
visus klausimus, susijusius su leidimu 
prekiauti vaistu dviejose arba keliose 
valstybėse narėse;



AM\803594LT.doc 15/40 PE438.448v01-00

LT

b) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius su vaistų, leidimus 
prekiauti kuriais valstybės narės suteikė, 
farmakologiniu budrumu;

c) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybių narių suteiktų leidimų 
prekiauti sąlygų keitimais.

ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis nagrinėti klausimus, susijusius 
su valstybių narių suteiktų leidimų 
prekiauti sąlygų keitimais, išskyrus visus 
su farmakologiniu budrumu susijusius 
klausimus.

Agentūra sekretoriauja šiai koordinavimo 
grupei.

Agentūra sekretoriauja šiai koordinavimo 
grupei.

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

Vykdyti jai priklausančias užduotis
abipusio pripažinimo ir decentralizuotų 
procedūrų koordinavimo grupei padeda
Žmonėms skirtų vaistų komitetas, 
numatytas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
5 straipsnio 1 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 40
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupė įsteigiama 
šiais tikslais:

i) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius farmakologiniu 
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budrumu vaistų, leidimus prekiauti 
kuriais valstybės narės suteikė, atžvilgiu;

ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis, nagrinėti visu klausimus, 
susijusius su valstybių narių suteiktų 
leidimų prekiauti sąlygų pakeitimais, 
visais su farmakologiniu budrumu 
susijusių klausimų atvejais.

Agentūra sekretoriauja šiai koordinavimo 
grupei.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 41
Philippe Juvin

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 Farmakologinio 
budrumo naudos ir rizikos santykio
vertinimo komitetas.“

Or. fr

Pagrindimas

Komiteto pavadinimas „Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinio komitetas“ 
per daug ribotas ir neapima būtinybės atlikti vaisto keliamos rizikos ir gaunamos naudos 
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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 42
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Koordinavimo grupės nariai ir ekspertai, 
vykdydami savo užduotis, pasikliauja 
nacionalinėms leidimus išduodančioms
įstaigoms prieinamais moksliniais ir 
reglamentavimo šaltiniais. Kiekviena 
nacionalinė kompetentinga institucija stebi 
vykdomo vertinimo mokslinį lygmenį ir 
palengvina paskirtų komiteto narių ir 
ekspertų darbą.

Koordinavimo grupių nariai ir ekspertai, 
vykdydami savo užduotis, pasikliauja 
nacionalinėms įstaigoms, kurios 
atitinkamai atsakingos už leidimų 
išdavimą ir farmakologinį budrumą,
prieinamais moksliniais ir reglamentavimo 
šaltiniais. Kiekviena nacionalinė 
kompetentinga institucija stebi vykdomo 
vertinimo mokslinį lygmenį ir palengvina 
paskirtų koordinavimo grupių narių ir 
ekspertų darbą.

Koordinavimo grupei taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
63 straipsnio nuostatos dėl skaidrumo ir jos
narių nepriklausomumo.“

Koordinavimo grupėms taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
63 straipsnio nuostatos dėl skaidrumo ir jų
narių nepriklausomumo.

Grupių nariai vienu metu gali būti tik 
vienos iš šių koordinavimo grupių nariais.

Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupės nariai 
hierarchiškai nepriklausomi nuo 
nacionalinių įstaigų, kurios atsakingos už 
leidimų prekiauti išdavimą.“ 

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 43
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Agentūros vykdomasis direktorius arba 
jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti koordinavimo grupės
posėdžiuose.

„4. Agentūros vykdomasis direktorius arba 
jo atstovas ir Komisijos atstovai turi teisę 
dalyvauti koordinavimo grupių
posėdžiuose.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 44
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Koordinavimo grupės nariai užtikrina, 
kad tos grupės užduotys ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų bei konsultacinių 
įstaigų, susijusių su leidimais prekiauti, 
darbas būtų tinkamai koordinuojami.

5. Koordinavimo grupių nariai užtikrina, 
kad jų grupės užduotys ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų bei konsultacinių 
įstaigų, atitinkamai susijusių su leidimais 
prekiauti ir vaistų priežiūra, darbas būtų 
tinkamai koordinuojami.
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Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 45
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Koordinavimo grupė deda visas 
pastangas, kad priimtų sprendimus bendru 
sutarimu, išskyrus tuos atvejus, kai šioje 
direktyvoje numatyta kitaip. Jei tokio 
sutarimo neįmanoma pasiekti, tuomet yra 
lemiama daugumos narių nuomonė.

6. Koordinavimo grupės deda visas 
pastangas, kad priimtų sprendimus bendru 
sutarimu, išskyrus tuos atvejus, kai šioje 
direktyvoje numatyta kitaip. Jei tokio 
sutarimo neįmanoma pasiekti, tuomet yra 
lemiama daugumos narių nuomonė.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 46
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 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 

7. Išsamios koordinavimo grupių 
darbotvarkės skelbiamos viešai vėliausiai 
posėdžių išvakarėse. Išsamūs 
koordinavimo grupių posėdžių protokolai, 
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profesine paslaptimi.“ kuriuose nurodomi priimti sprendimai, 
duomenys apie balsavimą ir balsavimo 
paaiškinimai, įskaitant mažumos 
nuomones, skelbiami viešai per mėnesį 
nuo posėdžio datos.“

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 47
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. 59 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama 
taip:

Išbraukta.

(a) įterpiamas šis aa punktas:
„(aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“
(b) įrašomos šios antra ir trečia 
pastraipos:
„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis  ir tekstas 
„Nauja informacija“.
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 
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valdžios institucijos pavadinimas ir 
interneto svetainės adresas>“.“

Or. fr

Pagrindimas

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Pakeitimas 48
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip: 59 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) įterpiamas šis aa punktas: a) įterpiamas šis aa punktas:
„aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“
b) įrašomos šios antra ir trečia pastraipos:
„Pirmos pastraipos aa punkte nurodyta 
informacija turi būti pateikta langelyje 
juodu rėmeliu. Naujas arba iš dalies 
pakeistas tekstas vienerius metus turi būti 
rašomas paryškintai, o prieš jį turi būti 

pateikiamas simbolis  ir tekstas 
„Nauja informacija“.
Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas
sakinys: „Šis vaistas yra intensyviai 

“aa) „Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktame 
sąraše, charakteristikų santraukoje turi 
būti įrašytas toks sakinys: “Šiam vaistui 
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stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

taikoma poregistracinė saugos priežiūra. 
Apie visas įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas reikėtų pranešti savo gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 
adresas>“.

Or. en

Pagrindimas

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Pakeitimas 49
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomas toks papildomas 
sakinys:

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>“.

„Įrodyta, kad šis vaistas padėjo 
pacientams, kurių būklė tokia, kaip jūsų. 
Kaip ir kitų vaistų atveju, šio vaisto 
saugumas stebimas. Apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti
savo sveikatos priežiūros specialistui arba 
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<nacionalinės kompetentingos valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 
svetainės adresas>“.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja didelė atitikimo problema, dėl kurios pacientai patiria neigiamą poveikį savo 
sveikatai ir atsiranda našta nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms. Tokia griežta 
formuluotė galėtų paskatinti pacientus nesilaikyti nurodymų dėl gydymo ir netiesiogiai 
trukdyti pranešti apie galimas neigiamas reakcijas į kitus produktus, kurie neįtraukti į šią 
kategoriją. 

Pakeitimas 50
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 65 straipsnį įrašomas šis g punktas: Į 65 straipsnį įrašomi šie g ir ga punktai:
„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.“

„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.“

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti parengtos gairės, kuriose būtų išaiškintos procedūros ir Bendrijos procedūrų 
terminai, įskaitant viešuosius klausymus.
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Pakeitimas 51
Philippe Juvin

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.“

Or. fr

Pagrindimas

Svarbiausios informacijos santrauka nebūtina (produkto charakteristikų santrauka jau yra 
svarbios informacijos santrauka) ir gali painioti pacientus (nes šie galėtų neperskaityti 
svarbios informacijos, įrašytos produkto charakteristikų santraukoje, bet neįtrauktos į 
svarbiausios informacijos santrauką). Be to, gali atsirasti įskaitomumo problemų (nes, pvz., 
informaciniai lapeliai skelbiami keliomis kalbomis). 

Pakeitimas 52
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 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 gydytojus, vaistininkus, kitus 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai arba leidimo 
prekiauti turėtojui;

Or. fr
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Pagrindimas

Farmakologinio budrumo sistema turėtų būti skaidri ir pacientai turėtų aktyviau joje 
dalyvauti.

Pakeitimas 53
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti šioje dalyje jai 
patikėtas užduotis kitai valstybei narei, jei 
pastaroji su tuo raštiškai sutinka.

Valstybė narė negali perduoti šioje dalyje 
jai patikėtas užduotis Ji gali prašyti kitos 
valstybės narės organizuoti mokymus ar 
suteikti pagalbos, jei pastaroji su tuo 
raštiškai sutinka.

Užduotis perduodanti valstybė narė apie 
perdavimą raštu praneša Komisijai, 
Agentūrai ir visoms kitoms valstybėms 
narėms. Užduotis perduodanti valstybė 
narė ir Agentūra skelbia šią informaciją.

Prašančioji valstybė narė ir apmokančioji 
valstybė narė pateikia išsamų apmokymo 
ir teikiamos pagalbos planą Komisijai ir šį 
planą iš viešųjų ES lėšų finansuojančiai 
agentūrai, plane numatant atitinkamą 
biudžetą.

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų turėti galimybę atsikratyti savo įsipareigojimų farmakologinio 
budrumo srityje.

Pakeitimas 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos Veiklai, susijusiai su farmakologiniu 
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nuolat kontroliuoja su farmakologiniu 
budrumu, komunikacijos tinklų 
naudojimu ir rinkos priežiūra susijusią 
veiklą siekiant užtikrinti jų 
nepriklausomumą.

budrumu, ryšių tinklų ir rinkos priežiūros
funkcionavimu, skiriama pakankamai 
viešųjų lėšų, proporcingų skirtoms 
užduotims atlikti. Šios veiklos 
finansavimui skirtų lėšų valdymas 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
turėtų būti nuolat kontroliuojamas, kad 
būtų užtikrintas jų nepriklausomumas.

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos
rinkliavoms, kurias už šią veiklą leidimo 
prekiauti turėtojai moka nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms.

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos
netiesiogiai gaunamiems papildomiems 
ištekliams, skirtiems šiai veiklai, kurią 
vykdo nacionalinės institucijos, jei bus 
griežtai užtikrintas šių institucijų 
nepriklausomumas.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta visiška farmakologinio budrumo veiklos finansinė nepriklausomybė. Taigi 
reikėtų vengti tiesioginių rinkliavų, kuriomis būtų sukurtas „mokėjimų už teikiamas 
paslaugas“ santykis.

Pakeitimas 55
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemą;

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemų santrauka;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Teisės aktuose numatyta, kad nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
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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 56
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti ir 
prižiūrėti nacionalinę vaistų saugumo 
svetainę, kuri būtų susieta su Europos 
vaistų saugumo svetaine, sukurta laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnio nuostatų. Nacionalinėje vaistų 
saugumo svetainėje valstybės narės skelbia 
bent tokią informaciją:

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti ir 
prižiūrėti nacionalinę vaistų saugumo 
svetainę, kuri būtų susieta su Europos 
vaistų saugumo svetaine, sukurta laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnio nuostatų. Nacionalinėje vaistų 
saugumo svetainėje valstybės narės skelbia 
bent tokią informaciją:

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemą;

(1) vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal šią direktyvą, rizikos 
valdymo sistemų santrauka;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir 
neprofesionalams suprantama kalba. Pakuotės 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. 

Pakeitimas 57
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 2 punktas
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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 vaistų, kuriems 
išduodamiems leidimams taikomos tam 
tikros sąlygos ar reikalavimai, sąrašą

Or. en

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 58
Ashley Fox

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 vaistų, kuriems 
išduodamiems leidimams taikomos tam 
tikros sąlygos ar reikalavimai, sąrašą

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir 
neprofesionalams suprantama 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 59
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) visų egzistuojančių ir naujų vaistų 
informacinių lapelių ir produkto 
charakteristikų santraukų naujausią 
elektroninę versiją;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir 
neprofesionalams suprantama 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. 

Pakeitimas 60
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) trumpą produkto informacijos 
praeities pakeitimų apžvalgą. 
Bet kokia informacija, įskaitant šio 
straipsnio 1–3a dalyse nurodytą 
informaciją, vaistų saugumo interneto 
svetainese skelbiama plačiajai visuomenei 
suprantama kalba. Informacija apie 
vaisto saugumą ir galimą riziką 
pateikiama atsižvelgiant į visuotinai 
įrodytą naudą.



PE438.448v01-00 30/40 AM\803594LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir 
neprofesionalams suprantama 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. 

Pakeitimas 61
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) visų egzistuojančių ir naujų vaistų 
informacinių lapelių ir produkto 
charakteristikų santraukų naujausią 
elektroninę versiją; 

3b) trumpą produkto informacijos 
praeities pakeitimų apžvalgą. 

Bet kokia informacija, įskaitant bet kokią 
1–3b dalyse nurodytą informaciją, vaistų 
saugumo interneto svetainėse skelbiama 
plačiajai visuomenei suprantama kalba. 

Or. en

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. 
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Pakeitimas 62
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Agentūra arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos skelbia 2 ir 
3 dalyse nurodytą informaciją, visa privati 
ar komercinė konfidenciali informacija 
išbraukiama, išskyrus atvejus, kai tokią 
informaciją dėl visuomenės sveikatos 
apsaugos skelbti būtina.

4. Jeigu Agentūra arba nacionalinės 
kompetentingos institucijos skelbia 2 ir 
3 dalyse nurodytą informaciją, visa privati 
ar komercinė konfidenciali informacija
pasikonsultavus su leidimo prekiauti 
turėtoju išbraukiama, išskyrus atvejus, kai 
tokią informaciją dėl visuomenės sveikatos 
apsaugos skelbti būtina.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu konsultuotis su leidimo prekiauti turėtoju, siekiant užtikrinti, kad konfidenciali 
komercinė informacija nebūtų netyčia atskleista. 

Pakeitimas 63
Philippe Juvin

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 
tyrimą, Bendrijoje arba trečiosiose šalyse.

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

Or. fr

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. 
Teikiant pranešimus šis skirtumas turi būti aiškus.

Pakeitimas 64
Philippe Juvin

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.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu nenustatyti technologinių kliūčių pranešimų apie nepageidaujamą poveikį teikimui. 
Kai kurie asmenys neturi prieigos prie interneto arba nemoka tinkamai juo naudotis.
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Pakeitimas 65
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias Bendrijoje arba trečiosiose 
šalyse, Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
24 straipsnyje nurodytai duomenų bazei ir 
duomenų apdorojimo tinklui ne vėliau kaip 
per 15 dienų nuo tokio pranešimo gavimo, 
o jei tokio pranešimo negauta – kitą dieną 
po to, kai atitinkamam leidimo turėtojui 
toks įvykis tapo žinomas.

3. Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias Bendrijoje arba trečiosiose 
šalyse, –patikslindamas, ar jos atsirado 
žmogui įprastai naudojant vaistą ligos 
profilaktikai, diagnostikai ar gydymui ar 
fiziologinės funkcijos atstatymui, 
korekcijai ar modifikacijai; dėl gydymo 
vaistu klaidų; dėl gydymo vaistu klaidų; 
ar nesilaikant patvirtintos vaisto 
charakteristikų santraukos – 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.

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 pateiktų 
Eudravigilance duomenų bazei 
informaciją apie visas nesunkias 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
pasitaikančias Bendrijoje, –
patikslindamas, ar jos atsirado žmogui 
įprastai naudojant vaistą ligos 
profilaktikai, diagnostikai ar gydymui ar 
fiziologinės funkcijos atstatymui, 
korekcijai ar modifikacijai; dėl gydymo 
vaistu klaidų; dėl gydymo vaistu klaidų; 
ar nesilaikant patvirtintos vaisto 
charakteristikų santraukos – ne vėliau 
kaip per 90 dienų nuo tokio pranešimo 
gavimo, o jei tokio pranešimo negauta –
kitą dieną po to, kai atitinkamam leidimo 
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turėtojui toks įvykis tapo žinomas.

Or. fr

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 skiriamas teikiant pranešimus. 

Pakeitimas 66
Philippe Juvin

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

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 arba pacientai, 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.

Or. fr

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 skiriamas teikiant pranešimus. 
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Pakeitimas 67
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ar išplatinami kitomis 
tinkamomis priemonėmis.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 68
Philippe Juvin

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.
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Or. fr

Pagrindimas

Nepageidaujamos reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti išplėsta ir apimti šalutinius 
poveikius, atsiradusius dėl gydymo vaistu klaidų ar nesilaikant vaisto charakteristikų 
santraukos  (įskaitant 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 skiriamas teikiant pranešimus. 

Pakeitimas 69
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107b straipsnio 3 dalies įvadinė 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 teiktų tokių produktų 
periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas tik kas trejus metus, išskyrus 
šiuos atvejus:

Or. fr

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.
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Pakeitimas 70
Antonyia Parvanova

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

Or. en

Pagrindimas

Šio komiteto organizuojami viešieji klausymai yra naudinga priemonė su sąlyga, kad, 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 71
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107k straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)
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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 naudos ir rizikos santykio
vertinimą jis gali surengti viešuosius 
klausymus.

Or. fr

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 72
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

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 
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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 73
Philippe Juvin

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.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbiausios informacijos santrauka nebūtina (produkto charakteristikų santrauka jau yra 
svarbios informacijos santrauka) ir gali painioti pacientus (nes šie galėtų neperskaityti 
svarbios informacijos, įrašytos produkto charakteristikų santraukoje, bet neįtrauktos į 
svarbiausios informacijos santrauką). Be to, gali atsirasti įskaitomumo problemų (nes, pvz., 
informaciniai lapeliai skelbiami keliomis kalbomis). 
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Pakeitimas 74
Sylvana Rapti

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en


