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Pakeitimas 8
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

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

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

Pakeitimas 9
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su nauja Agentūros struktūra, griežtai atskiriant farmakologinį budrumą ir 
leidimų prekiauti išdavimą.
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Pakeitimas 10
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 11
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Jeigu vaisto leidimas prekiauti 
suteiktas su sąlyga, kad turi būti atliktas 
poregistracinis saugumo tyrimas arba 
numatytos vaisto saugaus ir veiksmingo 
naudojimo sąlygos ar apribojimai, vaistas 
rinkoje turėtų būti ypač intensyviai

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

ir visų vaistų atveju, pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų būti skatinami 
pranešti apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į tokius vaistus, 
o tokių vaistų atnaujintas sąrašas turėtų 
būti saugomas Agentūroje.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja didelė atitikimo problema, dėl kurios pacientai patiria neigiamą poveikį savo 
sveikatai ir atsiranda kliūčių nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms.  Tokia 
formuluotė galėtų vėliau atgrasyti pacientus laikytis nurodymų dėl gydymo ir netiesiogiai 
trukdyti pranešti apie galimas kitų, į šią kategoriją neįtrauktų produktų neigiamas reakcijas. 
Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti skatinami pranešti apie visas galimas 
nepageidaujamas reakcijas.

Pakeitimas 12
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 
straipsnio 12 punktas).

Šiuo pakeitimu siekiama tokią formuluotę taikyti visame pasiūlymo dėl reglamento tekste.
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Pakeitimas 13
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Išbraukiama dėl to, kad griežtai atskiriamos farmakologinio budrumo veikla ir leidimų 
prekiauti suteikimo veikla.

Pakeitimas 14
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra sudaro ir viešai paskelbia 
žmonėms skirtų vaistų, kurie ypač stebimi,
sąrašą.

Agentūra sudaro ir viešai paskelbia 
žmonėms skirtų vaistų sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Medžiagų ir vaistų, kuriems taikomos specialios sąlygos ar reikalavimai, sąrašas neturėtų 
būti nurodomas, kaip „ypač stebimų vaistų sąrašas“, kadangi skirtingiems vaistams neturėtų 
būti taikomas skirtingas stebėjimo lygis bei tokia griežta formuluotė galėtų atgrasyti 
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pacientus laikytis nurodymų dėl gydymo.

Pakeitimas 15
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis parengia internetines 
struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas. Ši galimybė pranešti internetu 
suteikiama visiems valstybių narių 
piliečiams jų gimtąja kalba.

Taip pat Agentūra visuomenei suteikia 
visas priemones, kuriomis pacientams 
būtų suteikiama galimybė pranešti apie 
nepageidaujamas reakcijas, pvz., atskirą 
telefono numerį ar elektroninio pašto 
dėžutę.

Or. fr

Pakeitimas 16
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 17
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šio reglamento 23 straipsnyje nurodytų 
vaistų, kurie turi būti ypač stebimi, 
sąrašas;

(4) šio reglamento 23 straipsnyje nurodytų 
vaistų, kuriems išduodamiems leidimams 
taikomos tam tikros sąlygos ar 
reikalavimai, sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šio reglamento 23 straipsnyje nurodytų 
vaistų, kurie turi būti ypač stebimi, 
sąrašas;

(4) šio reglamento 23 straipsnyje nurodytų 
vaistų, kuriems išduodamiems leidimams 
taikomos tam tikros sąlygos ar 
reikalavimai, sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Pakeitimas 19
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) visų 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 ne 
specialistų kalba. Informacinis lapelis ir papildoma produkto charakteristikų santrauka taip 
pat turėtų būti skelbiami nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse, nes jose 
nurodoma pagrindinė informacija apie vaistų naudojimą, kuri yra itin svarbi užtikrinant 
saugų jų naudojimą. 
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Pakeitimas 20
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Pakeitimas 21
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) trumpa produkto informacijos 
praeities pakeitimų apžvalga.

Bet kokia informacija, įskaitant visą šio 
straipsnio 1–4b dalyse nurodytą 
informaciją, vaistų saugumo interneto 
svetainėse turi būti skelbiama plačiajai 
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visuomenei suprantama kalba.

Or. en

Pagrindimas

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Pakeitimas 22
Ashley Fox

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) trumpa produkto informacijos 
praeities pakeitimų apžvalga;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir ne 
specialistų kalba. Informacinis lapelis ir papildoma produkto charakteristikų santrauka taip 
pat turėtų būti skelbiami nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse, nes jose 
nurodoma pagrindinė informacija apie vaistų naudojimą, kuri yra itin svarbi užtikrinant 
saugų jų naudojimą. 
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Pakeitimas 23
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) vertinimo išvados, rekomendacijos ir 
sprendimai, kuriuos priėmė šio reglamento 
56 straipsnio 1 dalyje a ir aa punktuose 
nurodyti komitetai ir koordinavimo grupė, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir 
Komisija pagal šio reglamento 28, 28a ir 
28b straipsniuose ir Direktyvos 
2001/83/EB IX antraštinės dalies 3 
skyriaus 2 ir 3 skirsniuose nustatytas 
procedūras.

(10) vertinimo išvados, rekomendacijos ir 
sprendimai, kuriuos priėmė šio reglamento 
56 straipsnio 1 dalyje a ir aa punktuose 
nurodyti komitetai ir koordinavimo grupė, 
nacionalinės kompetentingos institucijos ir 
Komisija pagal šio reglamento 28, 28a ir 
28b straipsniuose ir Direktyvos 
2001/83/EB IX antraštinės dalies 3 
skyriaus 2 ir 3 skirsniuose nustatytas 
procedūras.

Bet kokia informacija, įskaitant bet kokią 
1–10 dalyse nurodytą informaciją, vaistų 
saugumo interneto svetainėje turi būti 
skelbiama plačiajai visuomenei 
suprantama kalba. Informacija apie 
vaisto saugumą ir galimą riziką 
pateikiama atsižvelgiant į visuotinai 
įrodytą naudą.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse informacija turėtų būti pateikta aiškiai ir 
suprantamai. Techniniai dokumentai turėtų būti pateikiami santraukų pavidalu ir ne 
specialistų kalba. Informacinis lapelis ir papildoma produkto charakteristikų santrauka taip 
pat turėtų būti skelbiami nacionalinėse vaistų saugumo interneto svetainėse, nes jose 
nurodoma pagrindinė informacija apie vaistų naudojimą, kuri yra itin svarbi užtikrinant 
saugų jų naudojimą. 
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Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš šios interneto svetainės atidarymą 
Agentūra konsultuojasi su susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis (įskaitant 
pacientų organizacijas, sveikatos 
priežiūros specialistus ir pramonės 
atstovus), siekiant sužinoti jų nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad prieš šios interneto svetainės atidarymą būtų konsultuojamasi su 
suinteresuotomis šalimis, susijusiomis su Agentūros interneto svetainėje pateikta informacija.

Pakeitimas 25
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
27 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra stebi atrinktą medicininę 
literatūrą dėl pranešimų apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas į žmonėms 
skirtus vaistus, kuriuose yra tam tikrų 
veikliųjų medžiagų. Ji skelbia stebimų 
veikliųjų medžiagų sąrašą ir stebimus 
straipsnius.

1. Agentūra stebi medicininę literatūrą dėl 
pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas į žmonėms skirtus vaistus, 
kuriuose yra tam tikrų veikliųjų medžiagų.
Ji skelbia stebimų veikliųjų medžiagų 
sąrašą ir stebimus straipsnius.

2. Agentūra įveda į Eudravigilance
duomenų bazę atitinkamą informaciją iš
parinktos literatūros.

2. Agentūra įveda į Eudravigilance 
duomenų bazę atitinkamą informaciją iš 
literatūros.

Or. en



AM\804884LT.doc 15/24 PE438.462v02-00

LT

Pagrindimas

Agentūra galėtų visoje medicininėje literatūroje ieškoti informacijos apie žinomas medžiagas, 
nes antraip nebus pasiektas leidimo prekiauti turėtojo darbo krūvio mažinimo tikslas, kadangi 
leidimo prekiauti turėtojas turėtų stebėti, kurią literatūrą stebėjo Agentūra ir stebėti visą kitą 
literatūrą. 

Pakeitimas 26
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas vertina
periodines atnaujinamas saugumo 
ataskaitas.

3. Europos Farmakologinio budrumo 
komitetas, atsižvelgdamas į visą turimą 
informaciją, įskaitant periodines 
atnaujinamas saugumo ataskaitas ir 
Eudravigilance duomenų bazėje 
įregistruotus duomenis, moksliškai 
vertina rizikos ir naudos santykį.

Jis parengia vertinimo ataskaitą per 90 
dienų nuo periodinės atnaujinamos 
saugumo ataskaitos gavimo ir siunčia 
leidimo prekiauti turėtojui.

Jis parengia mokslinę ataskaitą apie vaisto 
rizikos ir naudos santykio vertinimo 
ataskaitą per 90 dienų nuo periodinės 
atnaujinamos saugumo ataskaitos gavimo 
ir siunčia leidimo prekiauti turėtojui ir 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupei.

Per 30 dienų nuo vertinimo ataskaitos 
gavimo leidimo prekiauti turėtojas pateikia 
Agentūrai pastabas.

Per 30 dienų nuo vertinimo ataskaitos 
gavimo leidimo prekiauti turėtojas ir 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupė gali 
pateikti pastabas Europos Farmakologinio 
budrumo komitetui.

Pirmame posėdyje po leidimo prekiauti 
turėtojo pastabų pateikimo termino 
pabaigos Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
patvirtina vertinimo ataskaitą su 
pakeitimais ar be jų, atsižvelgdamas į visas
leidimo prekiauti turėtojo pateiktas 
pastabas.

Pirmame posėdyje po to, kai baigiasi
leidimo prekiauti turėtojo ir
Farmakologinio budrumo rizikos
vertinimo koordinavimo grupės pastabų 
pateikimo terminas, Europos 
Farmakologinio budrumo komitetas 
patvirtina vertinimo ataskaitą su 
pakeitimais ar be jų, atsižvelgdamas į visas 
pateiktas pastabas.
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Ši vertinimo ataskaita nedelsiant viešai 
skelbiama Europos vaistų saugumo 
interneto svetainėje nuo [18 mėn. po 3 
straipsnyje nustatytos datos]. 

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 27
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Per 30 dienų po to, kai patvirtinama 
ataskaita, Europos Farmakologinio 
budrumo komitetas priima nuomonę dėl 
atitinkamo leidimo prekiauti palikimo 
galioti, sąlygų keitimo, leidimo 
suspendavimo ar atšaukimo.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28
Bernadette Vergnaud

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

6. Šio straipsnio 3–5 dalyse nurodytos 
nuomonės ir sprendimai skelbiami viešai 
26 straipsnyje nurodytoje Europos vaistų 
saugumo interneto svetainėje.

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„aa) Farmakologinio budrumo komitetas, 
atsakingas atlikti vertinimą po to, kai 
suteikiamas leidimas prekiauti, siekiant 
užtikrinti vaistų, kurių leidimai prekiauti 
suteikiami centralizuotai, farmakologinį 
budrumą;“

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su nauja Agentūros struktūra, griežtai atskiriant farmakologinį budrumą ir 
leidimų prekiauti išdavimą. 
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Pakeitimas 30
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

1. Farmakologinio budrumo komitetas 
sudaromas iš:

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

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

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

b) penkių narių ir penkių pakaitinių narių,
įskaitant bent vieną sveikatos priežiūros 
specialistų atstovą, bent vieną pacientų 
atstovą ir bet vieną vartotojų atstovą,
kuriuos skiria Komisija, remdamasi viešai 
skelbiamu konkursu ir pasikonsultavusi su 
Parlamentu.

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

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su nauja Agentūros struktūra, griežtai atskiriant farmakologinį budrumą ir 
leidimų prekiauti išdavimą. 
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Pakeitimas 31
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Farmakologinio budrumo komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai skiriami 
remiantis jų tinkama patirtimi žmonėms 
skirtų vaistų farmakologinio budrumo ir 
rizikos vertinimo srityje, kad būtų 
garantuotas aukščiausias specialistų 
kvalifikacijos lygis ir kuo platesnė 
reikalinga kompetencija. Jie hierarchiškai 
nepriklausomi nuo nacionalinių leidimus 
prekiauti suteikiančių komitetų ir 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto. Šiuo 
tikslu Agentūros vykdantysis direktorius 
padeda Valdymo tarybai ir Komisijai 
užtikrinti, kad galutinė komiteto sudėtis 
apimtų visas reikalingas mokslines sritis.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 32
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinio komiteto nariai ir 
pakaitiniai nariai skiriami trims metams su 
galimybe vieną kartą pratęsti kadenciją.

3. Farmakologinio budrumo komiteto 
nariai ir pakaitiniai nariai skiriami trims 
metams su galimybe vieną kartą pratęsti 
kadenciją. Komitetas iš savo narių trejų 
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Komitetas iš savo narių trejų metų 
kadencijai išsirenka pirmininką; jis gali 
būti išrinktas dar vienai kadencijai.

metų kadencijai išsirenka pirmininką; jis 
gali būti išrinktas dar vienai kadencijai.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 33
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultaciniam komitetui 
taikomos 61 straipsnio 3, 4, 7 ir 8 dalys.

4. Farmakologinio budrumo komitetui 
taikomos 61 straipsnio 3, 4, 7 ir 8 dalys.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 34
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinio komiteto nariai 
negali siekti gauti ar gauti nurodymų iš 

5. Farmakologinio budrumo komiteto 
nariai negali siekti gauti ar gauti nurodymų 
iš jokių nacionalinių kompetentingų 
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jokių nacionalinių kompetentingų 
institucijų, organizacijų ar asmenų. Jie 
atlieka paskirtas pareigas objektyviai ir 
nešališkai.

institucijų, organizacijų ar asmenų. Jie 
atlieka paskirtas pareigas objektyviai ir 
nešališkai.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 35
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinių kompetentingų institucijų 
atstovai gali būti įgalioti dalyvauti visuose 
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinio komiteto 
posėdžiuose siekiant geriau koordinuoti 
Agentūros ir nacionalinių kompetentingų 
institucijų veiklą. Jie gali pateikti 
paaiškinimus ar informaciją, jeigu tuo 
tikslu yra pakviesti, bet negali siekti 
paveikti diskusijas.“

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su nauja Agentūros struktūra, griežtai atskiriant farmakologinį budrumą ir 
leidimų prekiauti išdavimą. 
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Pakeitimas 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

"4. Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą ir 
šiai veiklai skiriama pakankamai viešųjų 
lėšų, proporcingų skirtoms užduotims 
atlikti. Šios pastraipos nuostatos neturi 
įtakos netiesiogiai gaunamiems 
papildomiems ištekliams, skirtiems 
Agentūros vykdomai veiklai įgyvendinti, 
jei bus griežtai užtikrintas Agentūros 
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 37
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santraukos įtraukimo į vaisto 
charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį reikalavimas, numatytas Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais 
direktyva .../.../EB, 11 straipsnio 3a 

Išbraukta.
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punkte ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkte, 
taikant jį vaistams, kurių leidimai 
prekiauti suteikti pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 9 straipsnio 4 dalies a ir d 
punktus, taikomas iki šio reglamento 3 
straipsnio antroje dalyje nustatytos datos 
suteiktiems leidimams prekiauti nuo jų 
atnaujinimo dienos arba praėjus trejiems 
metams nuo minėtos datos, pasirenkant 
anksčiausią datą.

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 38
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Reikalavimas, numatytas Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais 
direktyva .../.../EB, 11 straipsnio 3a punkte 
ir 59 straipsnio 1 dalies aa punkte, taikant jį 
vaistams, kurių leidimai prekiauti suteikti 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 
straipsnio 4 dalies a ir d punktus, taikomas 
iki šio reglamento 3 straipsnio antroje 
dalyje nustatytos datos suteiktiems 
leidimams prekiauti nuo jų atnaujinimo 
dienos arba praėjus trejiems metams nuo 
minėtos datos, pasirenkant anksčiausią 
datą.
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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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


