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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo sistema turėtų būti visiškai skaidri, kad visoms suinteresuotoms 
šalims būtų užtikrinta galimybė susipažinti su visa informacija ir ypač kad būtų atkurtas 
pacientų ir piliečių pasitikėjimas sveikatos priežiūros institucijų atskaitomybe. Turėtų būti 
laikomasi duomenų apsaugos taisyklių.
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Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas
rekomenduoja pakeisti leidimo prekiauti 
sąlygas, suspenduoti ar atšaukti jo
galiojimą, Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas priima nuomonę atsižvelgdamas 
į rekomendaciją, o Komisija priima 
sprendimą pagal 10 straipsnį.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas priima 
nuomonę dėl leidimo prekiauti sąlygų 
pakeitimo, jo galiojimo suspendavimo ar
atšaukimo, Komisija priima sprendimą 
pagal 10 straipsnį.

Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo komiteto nuomonė ir Komisijos 
sprendimas nedelsiant paskelbiami viešai.

Or. en



PA\799741LT.doc 7/9 PE431.040v01-00

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 6

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, “4. Su farmakologiniu budrumu, 
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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.“ 

komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 
priežiūra susijusiai veiklai skiriama 
užtektinai viešųjų lėšų, kad ji galėtų atlikti 
jai skirtas užduotis.“

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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



PA\799741LT.doc 9/9 PE431.040v01-00

LT


