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Pakeitimas 9

Ashley Fox ECR frakcijos vardu
Anja Weisgerber EPP frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos. Tai 
informacija apie neintervencinius 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią. Dėl apie 
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 II 
antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra).

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos. Tai 
informacija apie eksperimentiniu 
stebėjimu pagrįstus neintervencinius 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią.. Dėl 
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
II antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra), išskyrus tuos 
atvejus, kai tos informacijos turinį jau yra 
patikrinusi kompetentinga nacionalinė 
institucija, o Agentūra arba 
kompetentingas nacionalinis organas 
turėtų prižiūrėti, kaip laikomasi 
priemonių, kurių turi imtis gamintojas po 
to, kai gaunamas pranešimas apie 
nepageidaujamas reakcijas, ir ar 
nedelsiant atitinkamai atnaujinama 
literatūra.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama mažinti biurokratinę naštą, kai reikalaujama, kad Agentūra 
patikrintų visą su produktu susijusią informaciją.

Pakeitimas 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies 
informaciją ją tikrina valstybių narių 
nacionalinės kompetentingos institucijos. 
Tai informacija apie neintervencinius 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią. Dėl apie 
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 II 
antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra).

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš sudarant galimybę gauti tam tikros 
rūšies informaciją ją tikrina valstybių narių 
nacionalinės kompetentingos institucijos. 
Tai informacija apie neintervencinius 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią. Dėl apie 
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 II 
antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra).

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje daugiausia dėmesio reikia skirti pacientui. Todėl leidimo prekiauti turėtojai 
turi sudaryti galimybę pacientams ir plačiajai visuomenei gauti nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie medicininį produktą remiantis paieškos principu, kai pacientai ar visuomenė 
gali gauti informaciją, jei jiems jos reikia (priešingai brukimo principui, kai leidimo prekiauti 
turėtojai platina informaciją pacientams ir plačiajai visuomenei). 
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Pakeitimas 11
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos. Tai 
informacija apie neintervencinius 
mokslinius tyrimus ar papildomas 
prevencijos ir medicininio gydymo 
priemones arba informacija apie vaistą, 
siejamą su liga, nuo kurios gydoma arba 
kuriai siekiama užkirsti kelią. Dėl 
žmonėms skirtų vaistų, kurių leidimai 
prekiauti suteikti vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 II 
antraštine dalimi, turėtų būti parengta 
nuostata, kad tam tikrų rūšių informaciją iš 
anksto turėtų patikrinti Europos vaistų 
agentūra (toliau – Agentūra).

(4) Direktyvoje 2001/83/EB nustatyta, kad 
prieš platinant tam tikros rūšies informaciją 
ją tikrina valstybių narių nacionalinės 
kompetentingos institucijos. Dėl žmonėms 
skirtų vaistų, kurių leidimai prekiauti 
suteikti vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 II antraštine dalimi, turėtų 
būti parengta nuostata, kad tam tikrų rūšių 
informaciją iš anksto turėtų patikrinti 
Europos vaistų agentūra (toliau –
Agentūra); ji taip pat turėtų prižiūrėti, 
kaip laikomasi priemonių, kurių turi imtis 
gamintojas po to, kai gaunamas 
pranešimas apie nepageidaujamas 
reakcijas, ir užtikrinti, kad būtų 
atitinkamai atnaujinama literatūra.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas susijęs su informacija, kurios kompetentingos institucijos vaistų 
registravimo metu nepatvirtina, ir kuri iš tiesų yra paslėpta reklaminė informacija. Visa 
atitinkama su moksliniais tyrimais susijusi informacija pateikiama pacientui skirtame lapelyje 
ir vaisto charakteristikų santraukoje, kuri yra registracijai pateiktos vaisto registracijos bylos 
dalis.

Pakeitimas 12

Ashley Fox ECR frakcijos vardu
Anja Weisgerber EPP frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/83/EB 
100g straipsnio 1 dalies, prieš platinant tos 
direktyvos 100b straipsnio d punkte 
nurodytą su vaistais susijusią informaciją ją 
tikrina Agentūra.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/83/EB 
100g straipsnio 1 dalies, prieš platinant tos 
direktyvos 100b straipsnio d punkte 
nurodytą su vaistais susijusią informaciją ją 
tikrina Agentūra arba kompetentinga 
nacionalinė institucija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama mažinti biurokratinę naštą, kai reikalaujama, kad Agentūra 
patikrintų visą su produktu susijusią informaciją.

Pakeitimas 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/83/EB 
100g straipsnio 1 dalies, prieš platinant tos 
direktyvos 100b straipsnio d punkte 
nurodytą su vaistais susijusią informaciją ją 
tikrina Agentūra.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/83/EB 
100g straipsnio 1 dalies, prieš sudarant 
galimybę gauti tos direktyvos 100b 
straipsnio d punkte nurodytą su vaistais 
susijusią informaciją ją tikrina Agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje daugiausia dėmesio reikia skirti pacientui. Todėl leidimo prekiauti turėtojai 
turi sudaryti galimybę pacientams ir plačiajai visuomenei gauti nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie medicininį produktą remiantis paieškos principu, kai pacientai ar visuomenė 
gali gauti informaciją, jei jiems jos reikia (priešingai brukimo principui, kai leidimo prekiauti 
turėtojai platina informaciją pacientams ir plačiajai visuomenei). 
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Pakeitimas 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį leidimo prekiauti turėtojas 
Agentūrai pateikia informacijos, kurią
ketina platinti, pavyzdį.

2. Taikant 1 dalį leidimo prekiauti turėtojas 
Agentūrai pateikia informacijos, kurią bus 
galima gauti, pavyzdį.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje daugiausia dėmesio reikia skirti pacientui. Todėl leidimo prekiauti turėtojai 
turi sudaryti galimybę pacientams ir plačiajai visuomenei gauti nereklaminio pobūdžio 
informaciją apie medicininį produktą remiantis paieškos principu, kai pacientai ar visuomenė 
gali gauti informaciją, jei jiems jos reikia (priešingai brukimo principui, kai leidimo prekiauti 
turėtojai platina informaciją pacientams ir plačiajai visuomenei). 

Pakeitimas 15
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra per 60 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų. Jei Agentūra per 60 dienų 
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

3. Agentūra per 60 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų.

Or. en
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Pagrindimas

Europos vaistų agentūrai gali neužtekti 60 dienų prieštaravimui pareikšti; ypač atsižvelgiant į 
tai, kad šiuo metu neįmanoma įvertinti, kiek bus paraiškų. Siekiant išvengti tokios padėties, 
kai leidimas suteikiamas automatiškai todėl, kad Agentūra nespėja išnagrinėti gausybės 
paraiškų, reikėtų šią nuostatą panaikinti. 

Pakeitimas 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra per 60 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali pareikšti, kad nesutinka su 
pateikta informacija arba jos dalimi, 
remdamasi tuo, kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės 
dalies nuostatų Jei Agentūra per 60 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

3. Agentūra per 90 dienų nuo pranešimo 
gavimo gali, pagrįsdama savo sprendimą,
pareikšti, kad nesutinka su pateikta 
informacija arba jos dalimi, remdamasi tuo, 
kad informacija neatitinka 
Direktyvos 2001/83/EB VIIIa antraštinės
dalies nuostatų. Jei Agentūra per 90 dienų
nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad 
informacijai pritarta ir ją galima skelbti.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad Europos vaistų agentūra pagrįstų savo sprendimą, padidins  informacijos 
rengimo proceso skaidrumą ir veiksmingumą. Komisijos nustatytas 60 dienų terminas, kuriam 
praėjus leidimo prekiauti turėtojai automatiškai gali pradėti skelbti informaciją, atrodo 
nepakankamas, kad Agentūra galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. 90 dienų terminas atrodo 
tinkamesnis, nes per tokį terminą Agentūra gali patikrinti informaciją ir kartu neatima 
galimybės iš pacientų kiek įmanoma greičiau pasinaudoti naujais novatoriškais vaistais.


