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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šie du pasiūlymai (dėl reglamento ir direktyvos) dėl farmakologinio budrumo itin aktualūs. 
Diskusijos dėl vakcinos nuo pandeminio gripo A(H1N1), kuria buvo leista prekiauti po labai 
greitos procedūros, rodo piliečių pasitikėjimo valdžios institucijų pajėgumais užtikrinti jų 
apsaugą sumažėjimą. Naujas tyrimas rodo, kad 61 proc. Prancūzijos gydytojų neketina 
skiepytis. Šios aplinkybės taip pat rodo, kad Europos Sąjungai būtina parengti veiksmingą 
farmakologinio budrumo politiką siekiant nuraminti ir apsaugoti piliečius.

Pastaraisiais metais, deja, galima paminėti kai kuriuos atvejus, kai vaistai, kurie nors ir buvo 
pateikti į rinką taikant įprastą procedūrą, sukėlė nemenką šalutinį poveikį: 
– rofekoksibas (rofecoxib) (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), vaistas nuo uždegimo, neveiksmingesnis 
negu ibuprofenas, kuris sukėlė daugybę su širdies ir kraujagyslių ligomis susijusių mirčių, juo 
buvo leista prekiauti 1999 m., iš rinkos jis buvo pašalintas 2004 m.
– paroksetinas, antidepresantas (Deroxat°, Seroxat°), dėl kurio padidėjo savižudybių rizika; 
– rimonabantas (Acomplia°), vaistas nuo nutukimo, kuris buvo pateiktas į rinką be 
pakankamo įvertinimo ir pašalintas iš Europos rinkos praėjus pusantrų metų po jo pateikimo 
rinkai.
Kaip matyti iš kelių teismuose nagrinėtų atvejų, farmacijos įmonės linkusios kuo ilgiau slėpti 
informaciją apie nepageidautiną jų vaistų poveikį, dėl kurios galėtų nukentėti pardavimai.
Kiekvienu šių atvejų galima pastebėti, kad sprendimo priėmimo proceso lėtumas ir 
informacijos apie nepageidaujamą poveikį nepateikimas buvo žalingi pacientams.

Daugybės žmonių gyvybių praradimas dėl tokių šalutinių poveikių nepriimtinas, o finansinė 
našta itin didelė ir išlaidas padengia visuomenė, nes jos susijusios su 5 proc. pacientų 
hospitalizavimu ir 5 proc. mirčių atvejų ligoninėse.

Nuo vaisto vertinimo iki pateikimo rinkai atliekant priežiūrą ir renkant su vaistu susijusią 
informaciją 

Prieš suteikiant leidimą prekiauti vaistas turi būti įvertintas. Vertinimas atliekamas ribotą 
laikotarpį vartojant vaistą atrinktų pacientų kontrolinei grupei. Dėl farmakologinio budrumo 
po šio vertinimo turėtų būti pateikta informacija apie nepageidaujamą poveikį siekiant 
apriboti žalą gyventojams. 

Nuomonės referentė nerimauja, kad direktyva, užuot sustiprinusi farmakologinio budrumo 
sistemą, jos nesusilpnintų dėl šių priežasčių:

1. rizikos valdymo planai ir kiti poregistraciniai tyrimai gali tapti vertinimo prieš suteikiant 
leidimą prekiauti supaprastinimo priežastimi. Tokie atvejai turi būti išimtiniai;

2. nutraukus privalomą viešąjį finansavimą kyla pavojus, kad farmakologinio budrumo 
sistema bus sumenkinta iki paslaugų farmacinėms įmonėms teikėjo lygmens. Nuomonės 
referentė priešingai siūlo stiprinti nepriklausomas nacionalines ir regionines farmakologinio 
budrumo sistemas;
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3. įmonių duomenų rinkimo, analizės ir interpretavimo kontrolės sustiprinimas sukelia 
netoleruojamus interesų konfliktus. Įmonės turėtų turėti galimybę dalyvauti nepageidaujamo 
poveikio tyrime, tačiau turi būti kontroliuojamos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturi 
užimti monopolinės padėties;

4. duomenų, saugomų tiesiogiai didelėje elektroninėje duomenų bazėje Eudravigilance, 
patikimumo susilpninimas nenumačius procedūros, kurią taikant būtų galima užtikrinti 
duomenų bazės Eudravigilance turinio kokybę. Nuomonės referentė siūlo, kad duomenis 
duomenų bazei Eudravigilance teiktų išimtinai valstybių narių farmakologinio budrumo 
srityje kompetentingos institucijos (neteiktų tiesiogiai pacientai ir farmacijos įmonės, nes 
galėtų kilti daug sumaišties ir tinkami duomenys taptų nenaudotini);

5. labai ribota visuomenės ir nepriklausomų ekspertų prieiga prie duomenų bazės 
Eudravigilance. Farmakologinio budrumo duomenų skaidrumas būtinas siekiant atgaivinti 
piliečių pasitikėjimą sveikatos priežiūros institucijomis. 

Kai kurie pasiūlymai vis dar pateikiami pernelyg atsargiai ir turi būti stiprinami.

1. Europos rizikos valdymo patariamojo komiteto formalizavimas nesuteikiant daugiau realios 
galios ir autonomijos negu Farmakologinio budrumo darbo grupei neduoda svarbios 
papildomos naudos. 
2. Farmakologinio budrumo duomenys vis dar neskaidrūs: pavyzdžiui, nėra prieigos prie 
periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų nurodant priežastį, kad tai komercinė 
konfidencialaus pobūdžio informacija. Šie periodiškai atnaujinami saugumo protokolai ir 
visos vertinimo ataskaitos nedelsiant turėtų būti skelbiami viešai.

Išvados:
 reikia stiprinti kriterijus, kuriuos taikant būtų galima užtikrinti patikimesnį 

leidimų prekiauti suteikimą, įtraukiant reikalavimą, kad naujas vaistas reikštų 
pažangą gydymo srityje. Pagreitinta tvarka (angl. fast track) neturi būti plačiai 
taikoma, 

 reikia užtikrinti farmakologinio budrumo duomenų kokybę, 
 reikia užtikrinti veiksmingas viešojo farmakologinio budrumo priemones,
 reikia didinti skaidrumą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, bet ir gydymo 
vaistais klaidas bei vartojimą nesilaikant 
vaisto charakteristikų santraukos, įskaitant 
klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo. 

(5) Siekiant aiškumo, nepageidaujamos 
reakcijos į vaistą apibrėžtis turėtų būti iš 
dalies pakeista, kad ji apimtų ne tik 
leidžiama paskirtimi normaliomis dozėmis 
vartojamų vaistų sukeltus žalingus ir 
neplanuotus reiškinius, bet ir žalingą ir 
nenumatytą poveikį dėl gydymo vaistais 
klaidų bei vartojimo nesilaikant vaisto 
charakteristikų santraukos, įskaitant 
klaidingą vaisto vartojimą ir 
piktnaudžiavimą juo. 

Pagrindimas

Nepageidaujamos reakcijos apibrėžtis apima visus nenumatytus poveikius dėl neteisingo 
vaisto vartojimo, įskaitant gydymo vaistais klaidas. Vis dėlto šia direktyva nesiekiama, kad 
būtų pateikiama informacija apskritai apie gydymo vaistais klaidas, tik apie gydymo vaistais 
klaidas, kurios sukelia nenumatytą poveikį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Leidimo prekiauti turėtojui kiekvieno 
atskiro vaisto farmakologinį budrumą 
reikėtų planuoti atsižvelgiant į rizikos 
valdymo sistemą ir proporcingai nustatytai 
bei galimai rizikai ir papildomos 
informacijos apie vaistą poreikiui. Taip pat 
reikėtų numatyti, kad bet kurios rizikos 
valdymo sistemos pagrindinės priemonės 
būtų įrašytos kaip leidimo prekiauti 
suteikimo sąlygos.

(7) Leidimo prekiauti turėtojui kiekvieno 
atskiro vaisto farmakologinį budrumą 
reikėtų planuoti atsižvelgiant į rizikos 
valdymo sistemą ir proporcingai nustatytai 
bei galimai rizikai ir papildomos 
informacijos apie vaistą poreikiui. Taip pat 
reikėtų numatyti, kad bet kurios rizikos 
valdymo sistemos pagrindinės priemonės 
būtų įrašytos kaip leidimo prekiauti 
suteikimo sąlygos. Jei per nurodytą laiką 
nesilaikoma sąlygų, kurios nurodomos 
suteikiant leidimą prekiauti, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikiama teisė ir skiriama pakankamai 
lėšų nedelsiant sustabdyti arba atšaukti 
leidimą prekiauti.
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Pagrindimas
Patirtis rodo, kad daugeliu atvejų kompanijos, jų paprašius atlikti saugumo tyrimus po 
leidimo suteikimo, neatliko šių tyrimų. Dėl šios priežasties gydytojai ir pacientai nėra 
įsitikinę, ar kai kurie svarbūs vaistai, skiriami gydyti tokioms ligoms kaip vėžys ir širdies 
ligos, yra iš tiesų veiksmingi. Todėl itin svarbu teisės aktuose nustatyti griežtesnius 
reikalavimus siekiant užtikrinti, kad farmacijos kompanijos atliktų pažadėtus tyrimus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti visų būtinų 
papildomų duomenų apie leidžiamų 
prekiauti vaistų saugumą surinkimą, 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
įgaliojimus reikalauti leidimo prekiauti 
turėtojo atlikti poregistracinius saugumo 
tyrimus suteikiant leidimą arba vėliau, o tas 
reikalavimas turėtų būti įrašytas kaip 
leidimo prekiauti suteikimo sąlyga. 

(8) Siekiant užtikrinti visų būtinų 
papildomų duomenų apie leidžiamų 
prekiauti vaistų saugumą surinkimą, 
kompetentingos institucijos turėtų turėti 
įgaliojimus reikalauti leidimo prekiauti 
turėtojo atlikti poregistracinius saugumo 
tyrimus suteikiant leidimą arba vėliau, o tas 
reikalavimas turėtų būti įrašytas kaip 
leidimo prekiauti suteikimo sąlyga. Jei per 
nurodytą laiką nesilaikoma sąlygų, kurios 
nurodomos suteikiant leidimą prekiauti, 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikiama teisė nedelsiant sustabdyti 
arba atšaukti leidimą prekiauti ir 
numatomi atitinkami ištekliai.

Pagrindimas

Iš patirties matyti, kad daugeliu atvejų kompanijos, paprašytos atlikti saugumo tyrimus po to, 
kai buvo suteiktas leidimas, neatliko šių tyrimų. Dėl šios priežasties gydytojai ir pacientai 
nėra įsitikinę, ar kai kurie svarbūs vaistai, skiriami gydyti tokioms ligoms kaip vėžys ir širdies 
ligos, yra iš tiesų veiksmingi. Todėl itin svarbu teisės aktuose nustatyti griežtesnius 
reikalavimus siekiant užtikrinti, kad farmacijos kompanijos atliktų pažadėtus tyrimus.

Pakeitimas 4

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 

(9) Jeigu esant nepatenkintam 
medicininiam poreikiui vaisto leidimas 
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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. 

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. Būtina imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad dėl farmakologinio 
budrumo sistemos sugriežtinimo leidimai 
prekiauti nebūtų išduoti pirma laiko. 
Pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai 
turėtų būti skatinami pranešti apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas į 
tokius vaistus, šie vaistai turėtų būti 
žymimi specialiu simboliu ant išorinės 
pakuotės, jų informaciniame lapelyje 
turėtų būti 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. 

Pagrindimas

Specialūs įspėjimai apie tai, kad vaistai intensyviai stebimi, padėtų sveikatos specialistams ir 
pacientams atkreipti dėmesį į naujus intensyviai stebimus vaistus ir padidintų budrumą bei 
paskatintų teikti pranešimus apie bet kokią pastebėtą nepageidaujamą reakciją, kaip jau 
rekomenduota JAV Medicinos instituto 2006 m. ataskaitoje. Šią priemonę būtų galima dar 
patobulinti ant dėžutės pridedant piktogramą, pavyzdžiui, juodą trikampį ( ), kuris jau 
žinomas ir naudojamas kai kuriose valstybėse narėse.

Pakeitimas 5

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, 

(10) Per penkerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija, 
pasitarusi su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, sveikatos apsaugos 
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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.

specialistų organizacijomis, valstybėmis 
narėmis ir kitomis suinteresuotomis 
šalimis, pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai produkto charakteristikų 
santraukų ir pakuotės lapelių aiškumo 
vertinimo ataskaitą.
Išanalizavusi šiuos duomenis, Komisija, 
prireikus, turėtų pateikti pasiūlymus dėl 
vaisto charakteristikų santraukose ir 
pakuočių informaciniuose lapeliuose 
pateikiamos informacijos išdėstymo ir 
turinio tobulinimo, siekdama užtikrinti, 
kad juose būtų pateikiama visuomenei ir 
sveikatos priežiūros specialistams vertinga 
informacija.

Pagrindimas

Santraukos sąvoka kelia problemų. Svarbiau parengti ataskaitą taip, kad ji būtų lengvai 
skaitoma ir užtikrintų pacientams galimybę perskaityti visą būtiną informaciją.

Pakeitimas 6

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) Kiekviena valstybė narė turėtų 
atsakyti už savo teritorijoje pastebėtos 
nepageidaujamos reakcijos į vaistus 
priežiūrą. Siekiant pagerinti
farmakologinio budrumo lygį, valstybės 
narės turėtų būti skatinamos rengti 
mokymus ir reguliariai keistis informacija 
ir patirtimi.

Pagrindimas
Kiekviena valstybė narė turėtų visiškai atsakyti už tai, kad būtų nustatoma ir toliau stebima 
bet kokia nepageidaujama reakcija į jos teritorijoje parduodamus vaistus. 
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant geresnio farmakologinio 
budrumo procesų skaidrumo, valstybės 
narės turėtų sukurti ir prižiūrėti vaistų 
saugumo interneto svetaines. Tuo pačiu 
tikslu leidimų prekiauti turėtojai turėtų 
valdžios institucijas informuoti iš anksto
apie pranešimus vaistų saugumo 
klausimais, o valdžios institucijos turėtų
informuoti viena kitą apie tokius 
perspėjimus.

(19) Siekiant geresnio farmakologinio 
budrumo procesų skaidrumo, valstybės 
narės turėtų sukurti ir prižiūrėti vaistų 
saugumo interneto svetaines. Leidimų 
prekiauti turėtojams turėtų būti privaloma 
pateikti pranešimus apie vaistų, kuriuos 
jie rengiasi platinti, saugumą valdžios
institucijoms, kad šios juos iš anksto
patvirtintų. Gavusios šį prašymą, valdžios
institucijos turėtų nedelsdamos iš anksto
viena kitą perspėti apie šiuos pranešimus 
dėl vaistų saugumo.

Pagrindimas
Svarbu užtikrinti, kad jokia kompanijų plačiajai visuomenei pateikiama informacija apie 
vaistus nebūtų reklaminė. Informacijos išankstinio patvirtinimo principas jau taikomas 
pakuotės lapeliams, reklaminėms kampanijoms ir plačiajai visuomenei skirtiems 
informaciniams pasiūlymams dėl receptinių vaistų, dėl kurių dabar diskutuojama, todėl 
laikantis nuoseklumo jis turėtų būti taikomas ir farmakologinio budrumo informacijai.

Pakeitimas 8

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.
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Pagrindimas
Farmakologinio budrumo veikla turėtų būti finansuojama valstybės ne tik siekiant užtikrinti 
jos nepriklausomumą, bet ir todėl, kad valstybės narės turi būti visiškai atsakingos už 
farmakologinį budrumą (taip pat jo finansavimą), nes būtent jos padengia išlaidas, 
patiriamas dėl susirgimų ir mirčių, kurias sukelia vaistų pašalinis poveikis. Remiantis 
Europos Komisijos duomenimis, apie 5 proc. pacientų hospitalizuojama dėl nepageidaujamos 
reakcijos į vaistus, 5 proc. visų ligoninėse gulinčių pacientų patiria vaistų sukeltą 
nepageidaujamą reakciją, o penktoji pagal dažnumą mirties ligoninėse priežastis yra 
nepageidaujama reakcija į vaistus.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
nepažeidžiant 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo* ir 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento it Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo**. Siekiant nustatyti, 
įvertinti, suprasti ir užkirsti kelią 
nepageidaujamai reakcijai, taip pat 
nustatyti, kokių priemonių reikėtų imtis 
siekiant sumažinti dėl vaistų vartojimo 
kylančią riziką ir padidinti jų 
naudingumą, kai šių veiksmų tikslas –
apsaugoti visuomenės sveikatą, turėtų būti 
galimybė nepažeidžiant ES duomenų 
apsaugos teisės aktų apdoroti asmeninius 
duomenis naudojantis Eudravigilance 
sistema. Tai yra visuotinės svarbos tikslas, 
todėl jo siekiant turėtų būti leidžiama 
tvarkyti asmenų, kurių tapatybę galima 
nustatyti, sveikatos duomenis, jei jie 
tvarkomi tik tada, kai būtina, o susijusios 
šalys vertina tvarkymo būtinybę kiekvienu 
farmakologinio budrumo proceso etapu.
1OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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Pagrindimas
Pasiūlymas apima labai slaptą asmeninę informaciją, kuri turėtų būti visiškai apsaugota. 
Taip pat žr. 2009 m. balandžio mėn. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 11 punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„11) Nepageidaujama reakcija: žalingas 
ir netikėtas organizmo atsakas į vaistus“;

Pagrindimas
Siūloma perimti pradinę formuluotę (konsoliduotos Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 11 
punktas), kurioje aiškiai nurodoma, kad kalbama apie normalias vartojimo sąlygas ir 
išvengiama painiavos su netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo atvejais.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Įtariama nepageidaujama reakcija: 
nepageidaujama reakcija, dėl kurios 
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.

14) Įtariama nepageidaujama reakcija į 
vaistą: nenumatytas įvykis, dėl kurio
negalima atmesti įvykio ir vaisto 
priežastinio ryšio.

Pagrindimas

Terminas „nepageidaujama reakcija“ turėtų būti keičiamas tikslesniu terminu 
„nepageidaujama reakcija į vaistą“, kurį vartoja ekspertai ir kuris priimtas tarptautiniu 
mastu. Pastaba rengiant projektą: Priėmus šį pakeitimą, atitinkamai reikės pakeisti likusį 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 tekstą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) poregistracinis saugumo tyrimas: 
registruoto vaisto tyrimas, atliktas siekiant 
nustatyti, apibūdinti arba kiekybiškai 
įvertinti vaisto pavojų saugumui, 
patvirtinti vaisto saugumo spektrą arba 
įvertinti rizikos valdymo priemonių 
veiksmingumą;

15) poregistracinis farmakologinio 
budrumo tyrimas: registruoto vaisto 
tyrimas, kurį iš anksto leista atlikti dėl 
priežasčių, susijusių su visuomenės 
sveikata, jei nėra kitų gydymo galimybių, 
arba atliktas sveikatos priežiūros 
institucijų prašymu pateikus vaistą į 
rinką, siekiant nustatyti, apibūdinti arba 
kiekybiškai įvertinti vaisto 
nepageidaujamo poveikio pavojų arba
įvertinti vaisto nepageidaujamo pavojaus
spektrą ir jo naudingumo ir pavojingumo 
balansą arba įvertinti rizikos valdymo 
priemonių veiksmingumą;

Pagrindimas
Poregistraciniu tyrimu siekiama stebėti nepageidaujamas reakcijas, kurias vaistai sukelia 
žmonėms. Juo nesiekiama stebėti „poregistracinio saugumo“. Poregistracinio saugumo 
tyrimai neturi būti naudojami siekiant lengviau gauti leidimą tiekti vaistus rinkai neturint 
tinkamo įvertinimo. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b. rizikos valdymo sistema: 
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos nustatyti su vaistu 
susijusiems pavojams nustatyti, jiems 
apibūdinti, neleisti jiems kilti arba jiems 
sumažinti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas.

28b. rizikos valdymo sistema: speciali
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos nustatyti su vaistu 
susijusiems jau išaiškintiems pavojams ir 
vėliau išaiškintiems pavojams kiekybiškai 
įvertinti, neleisti jiems kilti, taip pat − tų 
priemonių veiksmingumo vertinimas, arba 
priemonės, skirtos iš anksto nustatyti 
naujus pavojus.
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Pagrindimas

Visi Europos rinkoje esantys vaistai turi būti atidžiai tikrinami taikant bendrą farmakologinio 
budrumo sistemą, kurios veiksmingumą reikia stiprinti Europos ir nacionaliniu lygmenimis. 
Rizikos valdymo sistemos tikslas neturi būti nustatyti su vaistu susijusius pavojus. Tai turi būti 
padaryta vertinant prieš suteikiant leidimą prekiauti. Taikant rizikos valdymo sistemą turi 
būti sudarytos sąlygos užkirsti kelią prieš suteikiant leidimą prekiauti atlikto vertinimo metu 
nustatytiems pavojams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 28 c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28c. Farmakologinio budrumo sistema: 
sistema, kuria naudojasi leidimo prekiauti 
turėtojai ir valstybės narės, kad galėtų
įvykdyti IX antraštinėje dalyje išvardytas 
užduotis ir pareigas, sukurta stebėti 
registruotus vaistus ir nustatyti visus 
vaisto pavojingumo ir naudingumo balanso 
pokyčius.

28c. Farmakologinio budrumo sistema: 
sistema, kurią taikant leidimo prekiauti 
turėtojai ir valstybės narės, siekdami
įvykdyti IX antraštinėje dalyje išvardytas 
užduotis ir pareigas, gali:

a) rinkti vaistų priežiūrai naudingą 
informaciją, visų pirma apie 
nepageidaujamą žmonėms skirtų vaistų 
poveikį, įskaitant netinkamą vaistų 
vartojimą, piktnaudžiavimą vaistais ir 
gydymo vaistais klaidas; ir

b) moksliškai įvertinti šią informaciją 
siekiant nustatyti visus registruotų vaistų
pavojingumo ir naudingumo balanso 
pokyčius.

Pagrindimas
Farmakologinis budrumas yra mokslinė stebėsenos disciplina, visų pirma skirta pacientams 
apsaugoti. Ja nesiekiama stebėti vaistų saugumo (dviprasmiška formuluotė, kurioje 
naudojami žodžiai klaidingai sukelia teigiamą konotaciją): farmakologinio budrumo 
duomenys nėra komerciniai duomenys, kuriuos surinko įmonės teikdamos garantines 
paslaugas. Farmakologinio budrumo tikslas – stebėti nepageidaujamas reakcijas, kurias 
vaistai sukėlė žmonėms. 
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 32 a, 32 b ir 32 c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įterpiami šie punktai:
„32a) gydymo vaistais klaida – netyčinis 
su vaistu susijusio veiksmo neatlikimas 
arba atlikimas, kuris gali būti pavojaus 
arba nepageidaujamo poveikio pacientui 
priežastis. Gydymo vaistais klaidos iš 
esmės galima išvengti, nes ji parodo, ką 
reikėjo padaryti ir kas nebuvo padaryta 
paciento gydymo vaistais metu. Gydymo 
vaistais klaida gali būti susijusi su vienu 
ar daugiau vaisto naudojimo etapu, pvz., 
vaisto parinkimu, paskyrimu, platinimu, 
patvirtinimu, parengimu, saugojimu, 
tiekimu, administravimu, gydomojo 
poveikio stebėsena ir informacija, taip pat 
su jo sąsajomis, pvz., perdavimu arba 
perrašymu. 
32b) netinkamas vartojimas – vaisto 
vartojimas, kuris neatitinka vaisto 
charakteristikų santraukoje pateikiamų 
rekomendacijų. 
32c) mediciniškai pagrįstas vartojimas 
neatitinkantis indikacijų – specialus 
vartojimo atvejis, kai sąmoningai 
neatsižvelgiama į vaisto charakteristikų 
santraukos dalyje „Indikacijos“ 
pateikiamas rekomendacijas, bet paremtas 
vertinimo duomenimis.“ 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
11 straipsnio 3a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas šis 3a punktas: Išbraukta.
“3a) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“

Pakeitimas 17

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

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>.

Vaistų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 23 straipsnyje pateiktame sąraše, 
informaciniame lapelyje turi būti įrašyti šie 
teiginiai:  

a) „Šis naujai patvirtintas vaistas 
intensyviai stebimas siekiant daugiau 
sužinoti apie jo sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas, interneto svetainės adresas, 
pašto adresas ir telefono numeris> arba 
pranešti tiesiai vaistininkui.“;

b) šauktuko ženklas raudonai 
aprėmintame trikampyje. Be to, šis 
simbolis turi būti ir ant išorinės pakuotės 
kartu su nurodymu prieš vartojant vaistą 
perskaityti informacinį lapelį. 
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Pagrindimas
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos parengia vaisto ir ikiklinikinių 
tyrimų, klinikinių bandymų rezultatų ir 
rizikos valdymo sistemos bei atitinkamo 
vaisto farmakologinio budrumo sistemos 
vertinimo ataskaitą ir pateikia pastabas. 
Vertinimo ataskaita atnaujinama ir 
papildoma, kai tik gaunama nauja 
informacija, kuri turi reikšmės vertinant 
atitinkamo vaisto kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą.

4. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos parengia vaisto ir ikiklinikinių 
tyrimų, klinikinių bandymų rezultatų ir
rizikos valdymo sistemos bei atitinkamo 
vaisto farmakologinio budrumo sistemos 
vertinimo ataskaitą ir pateikia pastabas. 
Vertinimo ataskaitoje nurodoma natūrali 
ligos eiga ir, prireikus, jau taikomi šios 
ligos gydymo būdai. Vertinimo ataskaita 
atnaujinama ir papildoma, kai tik gaunama 
nauja informacija, kuri turi reikšmės 
vertinant atitinkamo vaisto kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Direktyva 2001/83/EB
21 a straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei rinkoje nepatenkinamas vaisto 
poreikis ir jei pavojingumo ir 
naudingumo balansą galima laikyti 
teigiamu, leidimas prekiauti gali būti 
suteiktas, jei tenkinama viena arba kelios iš 
šių sąlygų:
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1) imtis tam tikrų vaisto saugaus vartojimo 
priemonių, numatytų rizikos valdymo 
sistemoje;

1) imtis tam tikrų vaisto saugaus vartojimo 
priemonių, numatytų rizikos valdymo 
sistemoje;

2) atlikti poregistracinius saugumo 
tyrimus;

2) atlikti poregistracinius saugumo 
tyrimus;

3) tenkinti nepageidaujamos reakcijos 
dokumentavimo ar pranešimo apie ją 
reikalavimus, kurie yra griežtesni nei 
nurodytieji IX antraštinėje dalyje;

3) tenkinti nepageidaujamos reakcijos 
dokumentavimo ar pranešimo apie ją 
reikalavimus, kurie yra griežtesni nei 
nurodytieji IX antraštinėje dalyje;

4) bet kokios rekomenduojamos sąlygos ir 
apribojimai, susiję su saugiu ir veiksmingu 
vaisto vartojimu.

4) bet kokios rekomenduojamos sąlygos ir 
apribojimai, susiję su saugiu ir veiksmingu 
vaisto vartojimu.

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai.

Prireikus leidime prekiauti nustatomi 
sąlygų įvykdymo terminai. Kai iki 
nurodyto termino neįvykdomos sąlygos, 
kurios nurytos suteikiant šį leidimą 
prekiauti, kompetentingoms institucijoms 
suteikiama teisė ir skiriama pakankamai 
lėšų nedelsiant sustabdyti arba atšaukti 
leidimą prekiauti.

Pagrindimas
Šiame pakeitime pateiktas tekstas suderinamas su galiojančiomis nuostatomis (Reglamentas 
507/2006), pagal kurias centralizuotas sąlyginis leidimas prekiauti gali būti suteikiamas tik 
tada, jei pavojingumo ir naudingumo balansas teigiamas, nauda visuomenės sveikatai 
nusveria riziką nepaisant to, kad dar reikia papildomų duomenų apie vaistą, ir jei reikia 
patenkinti esamą paklausą. Pagal galiojančią tvarką sąlyginis leidimas prekiauti turi būti 
kasmet atnaujinamas, o ant informacinio lapelio nurodoma, kad leidimo prekiauti 
atnaujinimas siejamas su nurodytų sąlygų įvykdymu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2001/83/EB
23 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balansą galima būtų vertinti nuolat, 
nacionalinė kompetentinga institucija bet 
kuriuo metu gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas atsiųstų duomenis, 
patvirtinančius teigiamą pavojingumo ir 
naudingumo balansą.

4. Kad vaisto pavojingumo ir naudingumo 
balansą galima būtų vertinti nuolat, 
nacionalinė kompetentinga institucija bet 
kuriuo metu gali pareikalauti, kad leidimo 
prekiauti turėtojas ir farmakologinio 
budrumo sistema atsiųstų duomenis, kurie 
būtini pavojingumo ir naudingumo 
balanso įvertinimui iš naujo.
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Pakeitimas 21

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;

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.

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.
b) farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupė atlieka šias 
užduotis:
i) vadovaujantis 107c, 107e, 107g, 107l ir 
107r straipsnių nuostatomis nagrinėti 
klausimus, susijusius su vaistų, leidimus 
prekiauti kuriais valstybės narės suteikė, 
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farmakologiniu budrumu;
ii) vadovaujantis 35 straipsnio 1 dalies 
nuostatomis nagrinėti klausimus, 
susijusius su valstybių narių suteiktų 
leidimų prekiauti sąlygų keitimais, visais 
su farmakologiniu budrumu susijusių 
klausimų atvejais.

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.

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
koordinavimo grupei vertinant 
farmakologinio budrumo riziką padeda 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
56 straipsnio 1 dalies aa punkte nurodytas 
Europos farmakologinio budrumo 
komitetas.

Agentūra užtikrina sekretoriatą šioms 
koordinavimo grupėms.

Pakeitimas 22

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 komitetas.

Pagrindimas
Visame pasiūlyme turi būti daromas horizontalus pakeitimas. Pagal šį pasiūlymą steigiamas 
Europos Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo patariamasis komitetas ir jam 
suteikiamos svarbios farmakologinio budrumo funkcijos, tačiau jo vaidmuo tik patariamasis, 
o ne vykdomasis. Reikėtų sustiprinti komiteto vaidmenį, ir tai turėtų atsispindėti jo 
pavadinime. 

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
27 straipsnio 2 dalies 2–3 pastraipos

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 nuo agentūros ir 
nuo leidimų prekiauti turėtojų. 

Koordinavimo grupių nariai vienu metu 
gali būti tik vienos iš šių grupių nariais.
Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo koordinavimo grupės nariai 
hierarchiškai nepriklausomi nuo 
nacionalinių įstaigų, kurios atsakingos už 
leidimų prekiauti išdavimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies aa punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiamas šis aa punktas: Išbraukta.
“aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir 
veiksmingai, santrauka;“
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įrašomas šis ha punktas:
„ha) atskiriama pakuotės informacinio 
lapelio dalis, kurią pacientas gali nuplėšti 
ir kurioje įrašytas šis teiginys: „apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti jūsų gydytojui, 
vaistininkui arba <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas, interneto svetainės adresas, 
pašto adresas ir (arba) telefono ir fakso 
numeris>“;“

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 valdžios 
institucijos pavadinimas ir interneto 

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

Pagrindimas

Dažnai pakuotės informaciniai lapeliai atnaujinami kelis kartus per metus (vidutiniškai 2–3 
kartus), todėl naują informaciją pateikiant paryškintu šriftu ir žymint specialiu simboliu kyla 
pavojus, kad pacientai susidarys neteisingą įspūdį, jog ši informacija kur kas svarbesnė, ir 
kad pakuotės informacinis lapelis bus neaiškus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
59 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei tai vaistai, įtraukti į Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 23 straipsnyje pateiktą 
sąrašą, − nurodomi tokie papildomi
sakiniai: 

a) „Šis naujai patvirtintas vaistas 
intensyviai stebimas siekiant daugiau 
sužinoti apie jo sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas. Apie visas 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas, interneto svetainės adresas, 
pašto adresas ir telefono numeris>, arba 
pranešti tiesiai vaistininkui.“;

b) šauktuko ženklas raudonai 
aprėmintame trikampyje. Be to, šis 
simbolis turi būti ir ant išorinės pakuotės 
kartu su nurodymu prieš vartojant vaistą 
perskaityti pakuotės informacinį lapelį. 

Pagrindimas

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
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mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Pakeitimas 28

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.“

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) imasi visų tinkamų priemonių, 
skatindamos pacientus, gydytojus, 
vaistininkus ir kitus sveikatos priežiūros 
specialistus pranešti apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas nacionalinei 
kompetentingai institucijai. Šios priemonės 
apima sveikatos priežiūros specialistų ir 
pacientų mokymus ir pacientams skirtą 
visuomenės informavimo kampaniją. 
Pacientų organizacijos turėtų dalyvauti 
teikiant pacientams informaciją ir juos 
mokant;
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1a) vykdo visuomenės informavimo apie 
pranešimo apie nepageidaujamas 
reakcijas svarbą ir apie galimus 
pranešimo būdus kampanijas;
1b) sudaro palankesnes sąlygas 
pacientams, kad jie galėtų pranešti ne tik 
internetu, bet ir naudodamiesi nuplėšiama 
pacientui skirto pakuotės informacinio 
lapelio dalimi, kuri gali būti perduodama 
gydytojui, vaistininkui ir kompetentingai 
institucijai;

(2) užtikrina, kad pranešimuose apie 
nepageidaujamas reakcijas būtų kuo 
kokybiškesnė informacija;

2) užtikrina, kad pranešimuose ir duomenų 
bazėse apie nepageidaujamas reakcijas 
būtų kuo kokybiškesnė informacija;

(3) užtikrinti, kad jų teritorijoje išrašomi, 
išduodami arba parduodami biologiniai 
vaistai, apie kurių sukeliamas 
nepageidaujamas reakcijas pranešta, būtų 
nustatomi naudojant informacijos 
rinkimo metodus ir, jei reikia, po 
pranešimo apie nepageidaujamas 
reakcijas taikant priemones;

3) užtikrina, kad jų teritorijoje išrašomi, 
išduodami arba parduodami biologiniai 
vaistai, apie kurių sukeliamas įtariamas
nepageidaujamas reakcijas turi būti 
pranešta, būtų atpažįstami pagal jų 
leidimo prekiauti turėtojo pavadinimą, 
tarptautinį bendrinį pavadinimą (angl. 
INN), vaisto pavadinimą ir serijos numerį, 
jei šie duomenys turimi, naudojantis 
standartinėmis formomis ir procedūromis,
numatytomis pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 25 straipsnį, ir tinkamai 
atsižvelgiant į naujus EudraVigilance 
sistemoje sukauptus duomenis; taip pat 
įgyvendina reikiamas priemones siekiant 
užtikrinti pacientams išduoto biologinio 
vaisto atsekamumą;
3a) užtikrina, kad visuomenei būtų laiku 
pateikiama svarbi su farmakologinio 
budrumo aspektais susijusi informacija 
apie vaisto vartojimą ir kad jai būtų 
suteikiama nuolatinė prieiga prie 
duomenų;
3b) imasi būtinų veiksmų tam, kad 
visuomenei sudarytų sąlygas pranešti apie 
nepageidaujamas reakcijas, visų pirma 
užtikrina, kad vaistinėse būtų galima 
gauti atitinkamas formas, parengtas 
atsižvelgiant į techninius kriterijus ir 
vadovaujantis principu, kad kalba ir 
struktūra turi paprasta ir suprantama 
visuomenei; šias formas vaistininkai 
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siunčia kompetentingoms institucijoms;
(4) imasi visų priemonių, reikalingų 
užtikrinti, kad leidimo prekiauti turėtojui, 
neįvykdžiusiam šioje dalyje nustatytų 
įsipareigojimų, būtų skiriamos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios 
baudos.

4) imasi visų priemonių, reikalingų 
užtikrinti, kad leidimo prekiauti turėtojui, 
neįvykdžiusiam šioje dalyje nustatytų 
įsipareigojimų, būtų skiriamos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasios 
baudos.

Pirmos dalies 1 punkte nurodytu tikslu 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
pranešimus apie įtariamas sunkias ar 
netikėtas nepageidaujamas reakcijas, gali 
nustatyti konkrečius reikalavimus 
gydytojams, vaistininkams ir kitiems 
sveikatos priežiūros specialistams.

Pirmos dalies 1 punkte nurodytu tikslu 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
pranešimus apie įtariamas sunkias ar 
netikėtas nepageidaujamas reakcijas, gali 
nustatyti konkrečius reikalavimus 
gydytojams, vaistininkams ir kitiems 
sveikatos priežiūros specialistams.

Pagrindimas
Tikslingiau skatinti pacientus ir sveikatos specialistus teikti pranešimus kompetentingoms 
įstaigoms, o ne farmacijos kompanijoms. Jei pranešimai būtų tiesiogiai perduodami 
kompanijoms, susirūpinimą keltų vartotojų privatumo ir grįžtamojo ryšio klausimai. Be to, jos 
turėtų galimybę nuspręsti, ar pranešime teikiama informacija susijusi su nepageidaujama 
reakcija, gydymo vaistu klaida ar kt. Turėtų būti rengiamos informacinės kampanijos apie 
pranešimų teikimo svarbą.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

103 straipsnis Išbraukta.
Valstybė narė gali perduoti šioje dalyje jai 
patikėtas užduotis kitai valstybei narei, 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.

Pagrindimas
Kiekviena valstybė narė visiškai atsako už tai, kad būtų nustatoma ir toliau stebima bet kokia 
nepageidaujama reakcija į vaistus, parduodamus jos teritorijoje.
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Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pirmos pastraipos nuostatos neturi įtakos 
rinkliavoms, kurias, kaip mokestį už šios 
veiklos vykdymą, leidimo prekiauti 
turėtojai moka nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas 32

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

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 svetainę,
kurioje būtų specialus vaistų saugumui 
skirtas tinklalapis ir kuri būtų susieta su 
Europos vaistų saugumo svetaine, sukurta 
laikantis Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnio nuostatų. Nacionalinėje vaistų 
svetainėje valstybės narės skelbia bent 
tokią informaciją:
- 1) nacionalinėje rinkoje esančių vaistų 
informacinius lapelius nacionaline kalba 
(jei reikia, pateikiama nuoroda į Europos 
vaistų agentūros (EMEA) duomenų bazę 
EudraPharm);

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

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

(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, kurie turi 
būti intensyviai stebimi, sąrašą;

(3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 

3) internetinės struktūrizuotos sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų pranešimų 
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apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje.

apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas, parengtas pagal nurodytąsias 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
25 straipsnyje;
4) Farmakologinio budrumo komiteto ir 
koordinacinės grupės posėdžių 
darbotvarkes ir protokolus, priimtus 
nutarimus, informaciją apie balsavimus ir 
paaiškinimus dėl balsavimo, įskaitant 
mažumos nuomones;
5) nacionalinės kompetentingos 
institucijos leidimo prekiauti turėtojui 
pateiktus prašymus sukurti rizikos 
valdymo sistemą ir įvykdyti poregistracinį 
tyrimą, taip pat, jei reikia, leidimo 
prekiauti turėtojo nacionalinei 
kompetentingai institucijai pateiktus 
paaiškinimus ir galutinį kompetentingos 
institucijos nutarimą.

Pagrindimas
Kiekviena valstybė narė turėtų turėti nacionalinės medicinos agentūros svetainę, kurioje 
plačiajai visuomenei būtų pateikiama kokybiška informacija apie vaistus. Daugelis šalių jau 
turi tokias svetaines, kuriose pateikiama patikrinta ir patikima informacija apie vaistus, todėl 
šiuo pakeitimu siekiama sukurti teisinę tokių svetainių tvarkymo bazę, atsižvelgiant į Europos 
Komisijos pateiktą esamos praktikos, susijusios su pacientams teikiamos informacijos apie 
vaistus nuostatomis, ataskaita. Interneto svetainėje turėtų būti specialus tinklalapis, kuriame 
būtų talpinama visa su saugumo ir farmakologinio budrumo klausimais susijusi informacija.

Pakeitimas 33

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

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 Bendrijoje arba 
trečiosiose šalyse įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
joms spontaniškai pranešė pacientai ar 
sveikatos priežiūros specialistai arba kurios 
nustatytos atliekant klinikinius bandymus 
ar poregistracinį saugumo tyrimą.

Reikalaujama, kad leidimo prekiauti 
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turėtojai užtikrintų, kad tokie pranešimai 
būtų prieinami vienoje Bendrijos vietoje.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos 
nuostatų, įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos, nustatytos atliekant klinikinius 
bandymus, registruojamos ir apie jas 
pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.

Įtariamos nepageidaujamos reakcijos, 
nustatytos atliekant klinikinius bandymus,
taip pat registruojamos ir apie jas 
pranešama pagal Direktyvą 2001/20/EB.

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 nacionalinei 
kompetentingai institucijai per 7 dienas 
nuo gavimo datos persiunčia visus 
pranešimus apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, gautus iš 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų.
Leidimo prekiauti turėtojas informuoja 
pacientą ir sveikatos priežiūros 
specialistą, kad pranešimas persiųstas 
kompetentingoms institucijoms, kurios 
atsako už jo tolesnį nagrinėjimą.
Nacionalinė kompetentinga institucija 
negali atsisakyti priimti pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas, 
gautų paštu, telefonu, faksu, elektronine 
forma iš pacientų ir sveikatos priežiūros 
specialistų.

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 nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms elektroniniu būdu pateiktų 
informaciją apie visas sunkias įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, pasitaikančias 
Bendrijoje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo 
tokio pranešimo gavimo datos, 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 

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

Jei tai vaistai, kuriuose yra veikliųjų 
medžiagų, išvardytų leidinių, kuriuos 
Agentūra stebi pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 27 straipsnį, sąrašuose, 
nereikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas Eudravigilance duomenų bazei 
pateiktų informaciją apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, registruotas 
išvardytoje medicininėje literatūroje, tačiau 
reikalaujama, kad jie stebėtų visą kitą 
literatūrą ir praneštų apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas.

Jei tai vaistai, kuriuose yra veikliųjų 
medžiagų, išvardytų leidinių, kuriuos 
Agentūra stebi pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 27 straipsnį, sąrašuose, 
nereikalaujama, kad leidimo prekiauti 
turėtojas Eudravigilance duomenų bazei 
pateiktų informaciją apie įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, registruotas 
išvardytoje medicininėje literatūroje, tačiau 
reikalaujama, kad jie stebėtų visą kitą 
literatūrą ir praneštų apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas.

4. Valstybės narės turi prieigą prie 
pranešimų apie nepageidaujamas 
reakcijas Eudravigilance duomenų bazėje 
ir vertina iš leidimų prekiauti turėtojų 
gautų duomenų kokybę. Jos atitinkamai 
bendradarbiauja su pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais imdamosi 
priemonių dėl tų pranešimų ir reikalauja, 
kad tokių priemonių imtųsi leidimo 
prekiauti turėtojai. Reikalaujama, kad 
leidimo prekiauti turėtojai pateiktų visą 
gautą informaciją apie tokias priemones 
Eudravigilance duomenų bazei.

4. Valstybės narės vertina iš leidimų 
prekiauti turėtojų gautų duomenų kokybę. 
Jos atitinkamai bendradarbiauja su 
pacientais ir sveikatos priežiūros 
specialistais imdamosi priemonių dėl 
gautų pranešimų.

Pakeitimas 34

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

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, pacientai, leidimų prekiauti 
turėtojai arba ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai
apie tokias reakcijas būtų pateikiami

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimus 
apie tokias reakcijas būtų galima pateikti 
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nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse, taip pat paštu, telefonu ir 
faksu.

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 dienos siunčia elektroninius 
pranešimus Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 24 straipsnyje nurodytai 
duomenų bazei ir duomenų apdorojimo 
tinklui (toliau – Eudravigilance duomenų
bazė), kuriuose pateikiama informacija 
apie visus jų teritorijoje pasitaikiusius 
nepageidaujamus įvykius arba, jei toks 
pranešimas nebuvo gautas, per 15 dienų 
nuo datos, kai kompetentinga institucija 
sužinojo apie įvykį.

Leidimo prekiauti turėtojai turi prieigą prie 
tokių pranešimų Eudravigilance duomenų 
bazėje.

Leidimo prekiauti turėtojai, sveikatos 
priežiūros specialistai ir visuomenė turi 
prieigą prie tokių pranešimų 
Eudravigilance duomenų bazėje, kuria turi 
būti galima naudotis nuolatos ir 
nedelsiant.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas, 
apie kurias joms pranešta pagal pranešimų 
apie įtariamas nepalankias reakcijas į 
vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos. 
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
pranešimai apie gydymo vaistais klaidas 
arba apie nenumatytą vaistų, naudotų 
nesilaikant leidime numatytų nurodymų, 
poveikį, apie kuriuos joms pranešta pagal 
pranešimų apie įtariamas nepalankias 
reakcijas į vaistus sistemą, būtų prieinami 
Eudravigilance duomenų bazėje ir kad jais 
galėtų naudotis tos valstybės narės už 
pacientų saugumą atsakingos institucijos ir 
nepriklausomų ataskaitų ir medicininių 
klaidų prevencijos programų vykdytojai. 
Jos taip pat užtikrina, kad tos valstybės 
narės už vaistus atsakingoms institucijoms 
būtų pranešta apie visas įtariamas 
nepageidaujamas reakcijas, apie kurias 
pranešta tos valstybės narės už pacientų 
saugumą atsakingoms institucijoms.

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad leidimo 
prekiauti turėtojai galėtų perduoti 
informaciją apie nenumatytą vaistų 
poveikį į nacionalines duomenų bazes 
elektroniniu būdu siekiant, kad 
veiksmingiau ir greičiau būtų galima 
nustatyti šaliai būdingas vaisto saugumo 
problemas.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107i straipsnio 1 dalies a, b, c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu ji nusprendžia sustabdyti arba 
atšaukti leidimą prekiauti;

a) ji nusprendžia, atsižvelgdama į 
farmakologinio budrumo vertinimo 
duomenis:
- sustabdyti arba atšaukti leidimą prekiauti;

b) ji nusprendžia uždrausti tiekti vaistą; - uždrausti tiekti vaistą;
c) ji nusprendžia atsisakyti pratęsti leidimo 
prekiauti galiojimą;

- atsisakyti pratęsti leidimo prekiauti 
galiojimą;

Pagrindimas

Bendrijos procedūros paaiškinimas.

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaip nurodyta 107i straipsnio l dalyje 1. Kaip nurodyta 107i straipsnio l dalyje 
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pateiktoje informacijoje, Agentūra skelbia 
apie procedūros inicijavimą Europos vaistų 
saugumo svetainėje.

pateiktoje informacijoje, Agentūra praneša 
atitinkamiems leidimo prekiauti 
turėtojams ir viešai skelbia apie 
procedūros inicijavimą Europos vaistų 
saugumo svetainėje.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasitarusi su Agentūra, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, 
Komisija patvirtina ir paskelbia šių sričių 
gerosios vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal 6 straipsnio 1 dalį, 
farmakologinio budrumo patirties gaires:

Pasitarusi su Agentūra, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, 
Komisija patvirtina ir paskelbia šių sričių 
gerosios vaistų, leidimai prekiauti kuriais 
suteikti pagal 6 straipsnio 1 dalį, 
farmakologinio budrumo patirties gaires:

(1) kaip leidimo prekiauti turėtojui įdiegti 
farmakologinio budrumo sistemą ir ja 
naudotis, koks turi būti farmakologinio 
budrumo sistemos pagrindinės bylos 
turinys ir kaip ją tvarkyti;

1) kaip leidimo prekiauti turėtojui įdiegti 
farmakologinio budrumo sistemą ir ja 
naudotis, koks turi būti farmakologinio 
budrumo sistemos pagrindinės bylos 
turinys ir kaip ją tvarkyti;

(2) leidimo prekiauti turėtojo, nacionalinių 
kompetentingų institucijų ir Agentūros su 
farmakologiniu budrumu susijusios veiklos 
kokybės užtikrinimas;

2) leidimo prekiauti turėtojo, nacionalinių 
kompetentingų institucijų ir Agentūros su 
farmakologiniu budrumu susijusios veiklos 
kokybės užtikrinimas;

(3) farmakologinio budrumo terminų, 
formų ir standartų, dėl kurių sutarta 
tarptautiniu mastu, vartojimas;

3) farmakologinio budrumo terminų, formų 
ir standartų, kuriuos taikant galima 
išsaugoti atvejų, apie kuriuos buvo 
pranešta, klinikinę svarbą ir dėl kurių 
sutarta tarptautiniu mastu, vartojimas;

(4) Eudravigilance duomenų bazės 
duomenų stebėjimo siekiant nustatyti ar yra 
naujų pavojų ir ar pavojai pakito, 
metodika;

4) Eudravigilance duomenų bazės 
duomenų stebėjimo siekiant nustatyti ar yra 
naujų pavojų ir ar pavojai pakito, 
metodika;

(5) valstybių narių ir leidimo prekiauti 
turėtojų elektroninio pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas formos;

5) valstybių narių ir leidimo prekiauti 
turėtojų elektroninio pranešimo apie 
nepageidaujamas reakcijas formos;

(6) periodinių atnaujintų saugumo ataskaitų 6) periodinių atnaujintų saugumo ataskaitų 
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elektroninio teikimo formos; elektroninio teikimo formos;
(7) poregistracinių saugumo tyrimų 
protokolų, santraukų ir ataskaitų formos;

7) poregistracinių saugumo tyrimų 
protokolų, santraukų ir ataskaitų formos;

(8) komunikacijos farmakologinio 
budrumo klausimais procedūros ir formos.

8) komunikacijos farmakologinio budrumo 
klausimais procedūros ir formos.

Šiose gairėse atsižvelgiama į tarptautinio 
masto derinimo darbus, nuveiktus 
farmakologinio budrumo srityje, ir 
prireikus jos gali būti peržiūrėtos siekiant 
atsižvelgti į techninę ir mokslo pažangą.

Šiose gairėse moksliniu aspektu 
vadovaujamasi pacientų poreikiais ir
atsižvelgiama į tarptautinio masto derinimo 
darbus, nuveiktus farmakologinio budrumo 
srityje, ir prireikus jos gali būti peržiūrėtos 
siekiant atsižvelgti į techninę ir mokslo 
pažangą.

Atsižvelgdama į 102 straipsnio 3 dalies ir 
šio straipsnio reikalavimus Komisija, 
bendradarbiaudama su Agentūra, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotais 
subjektais, parengia išsamias tinkamos 
registravimo praktikos gaires vaistinėms 
ir kitoms įstaigoms, išduodančioms arba 
skiriančioms vaistus, siekiant užtikrinti, 
kad būtų išsaugomi reikiami įrašai, kurių 
galėtų prireikti rengiant farmakologinio 
budrumo ataskaitą arba teikiant reikiamą 
informaciją leidimo prekiauti turėtojui, 
kuris atlieka nepageidaujamo poveikio
vertinimą, ir siekiant palengvinti tolesnius 
leidimo prekiauti turėtojo ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų tyrimus.

Pagrindimas
Įpareigojimas taikyti Tarptautinės derinimo konferencijos standartus stiprina idėjinę ir 
techninę sveikatos priežiūros institucijų priklausomybę nuo farmacijos laboratorijų. Europos 
farmakologinio budrumo geroji patirtis sąlygos Europos farmakologinio budrumo sistemos 
organizavimą. Ji turi būti nustatyta viešai, vykdant skaidrų konsultavimosi procesą ir visų 
pirma atsižvelgiant į Europos pacientų poreikius moksliniu aspektu. 

Pakeitimas 39

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 

1. Atsižvelgiant į reikalavimą įtraukti į 
vaisto charakteristikų santrauką ir pakuotės 
lapelį nepageidaujamo vaisto poveikio 
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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.

aprašymą, 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. 
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