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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šie du pasiūlymai (pasiūlymas dėl reglamento ir pasiūlymas dėl direktyvos) dėl 
farmakologinio budrumo susiję su itin aktualia tema. Polemika, kilusi dėl skiepų nuo 
A(H1N1) gripo, pateiktų į rinką po skubotos procedūros, atspindi tai, kad piliečiai prarado 
pasitikėjimą valdžios institucijų gebėjimu užtikrinti jų apsaugą. Iš neseniai atlikto tyrimo 
rezultatų matyti, kad 61 proc. Prancūzijos gydytojų patys neketina skiepytis. Šios aplinkybės 
dar labiau pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi vykdyti veiksmingą farmakologinio budrumo 
politiką tam, kad įgytų savo piliečių pasitikėjimą ir juos  apsaugotų.

Deja, galima paminėti keletą pastarųjų metų atvejų, kai vaistai, kurie, nors ir buvo pateikti į 
rinką pagal įprastą procedūrą, sukėlė didelių pašalinių poveikių:
- rofekoksibas (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®) – priešuždegiminis vaistas, nedaug 

veiksmingesnis už ibuprofeną, sukėlęs tūkstančius mirtinų širdies ir kraujagyslių sutrikimų;
leidimas prekiauti suteiktas 1999 m., pašalintas iš rinkos 2004 m.;
- paroksetinas –  antidepresantas (Deroxat®, Seroxat®), padidinęs savižudybės riziką;
- rimonabantas (Acomplia®) –  vaistas nuo nutukimo, pateiktas į rinką nepakankamai jį 
įvertinus, ir po pusantrų metų nuo prekybos pradžios pašalintas iš rinkos.
Keletas teismo procesų parodė, kad farmacijos įmonės linkusios kuo ilgiau slėpti informaciją 
apie jų gaminamų vaistų nepageidaujamą poveikį, nes ši informacija galėtų pakenkti 
pardavimams.
Konstatavome, kad kiekvienu atveju dėl sprendimo priėmimo proceso lėtumo ir informacijos 
apie nepageidaujamą poveikį neviešinimo buvo padaryta žalos pacientams.

Dėl pašalinio poveikio daroma  žmonėms žala nepriimtina, o finansinės išlaidos, kurias 
padengia visuomenė, didžiulės, nes dėl tokių vaistų vartojimo 5 proc. žmonių patenka į 
ligonines ir 5 proc. jų ligoninėse miršta.

Prieš pateikiant į rinką vaistas vertinamas, paskui stebimas ir kaupiama su juo susijusi
informacija

Prieš suteikiant leidimą prekiauti, vaistą reikia įvertinti. Vaistas vertinamas tam tikrą laiką 
stebint atrinktų pacientų grupę. Paskui, laikantis farmakologinio budrumo principo, 
kaupiamos papildomos žinios apie nepageidaujamą poveikį siekiant užtikrinti, kad kuo 
mažiau nukentėtų gyventojai.

Pranešėjas mano, kad užuot šiuo reglamentu sustiprinus farmakologinio budrumo sistemą, ji 
gali būti susilpninta dėl šių priežasčių:

1. Rizikos valdymo planai ir kiti po leidimo prekiauti suteikimo atliekami tyrimai dali būti 
panaudoti kaip pretekstas atlikti mažiau išsamų vertinimą prieš suteikiant leidimą prekiauti.
Taip gali būti tik išimtiniais atvejais.

2. Atsisakius reikalavimo užtikrinti viešąjį finansavimą, kyla pavojus, kad farmakologinio 
budrumo sistemos vaidmuo susiaurės iki paslaugų teikėjo farmacijos įmonėms vaidmens.
Pranešėjas, priešingai, siūlo sustiprinti nepriklausomas nacionalines ir regionines 
farmakologinio budrumo sistemas.
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3. Įmonėms suteikus daugiau įgaliojimų renkant, analizuojant ir aiškinant duomenis, jos 
atsiduria netinkamoje interesų konfliktų padėtyje. Įmonės turi turėti galimybę dalyvauti tiriant 
nepageidaujamą poveikį, tačiau jas turi kontroliuoti valdžios institucijos, ir jokiomis 
aplinkybėmis jos negali turėti monopolio.

4. Nenumatyta duomenų, tiesiogiai saugomų didelėje elektroninėje duomenų bazėje 
Eudravigilance, papildymo  darbo tvarkos, pagal kurią būtų užtikrinama Eudravigilance 
duomenų kokybė. Pranešėjas siūlo, kad duomenų bazę Eudravigilance pildytų tik 
farmakologinio budrumo srityje kompetentingos valstybių narių institucijos (nei pacientai, nei 
farmacijos įmonės neturėtų jos tiesiogiai pildyti, kad neatsirastų per daug pašalinės 
informacijos, kuri apsunkintų naudojimąsi reikiama informacija.)

5. Labai ribota visuomenės ir nepriklausomų ekspertų galimybė susipažinti su Eudravigilance 
bazės duomenimis. Būtina užtikrinti su farmakologiniu budrumu susijusių duomenų 
skaidrumą norint, kad piliečiai vėl pasitikėtų sveikatos apsaugos institucijomis.

Kai kurie pasiūlymai vis dar pernelyg nedrąsūs ir juos reikia pagerinti:

1. Tai, kad oficialiai įteisinamas Europos rizikos vertinimo konsultacinis komitetas (angl. 
PRAAC), kuris praktiškai neturi daugiau valdžios ir autonomijos, negu dabartinė 
Farmakologinio budrumo darbo grupė, nesuteikia daugiau naudos.
2. Ir toliau trūksta skaidrumo, susijusio su farmakologinio budrumo duomenimis: pvz., 
komercinio konfidencialumo sumetimais draudžiama naudotis periodiškai atnaujinamomis 
saugumo ataskaitomis (angl. PSUR). Šios PSUR ir visos vertinimo ataskaitos turi būti 
nedelsiant paviešintos.

Taigi reikia:
� stiprinti kriterijus, pagal kuriuos būtų suteikiami saugesni leidimai prekiauti, 

įskaitant reikalavimą, kad naujas vaistas atspindėtų realią terapinę pažangą; visuotinai 
netaikyti pagreitintos tvarkos;

� užtikrinti farmakologinio budrumo duomenų kokybę;
� užtikrinti viešo veiksmingo farmakologinio budrumo priemones;
� 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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagrindiniai agentūros uždaviniai (4) Pagrindiniai agentūros uždaviniai 
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farmakologinio budrumo srityje, nustatyti 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, turėtų 
išlikti ir turėtų būti toliau plečiami, visų 
pirma – Bendrijos farmakologinio 
budrumo duomenų bazės ir duomenų 
apdorojimo tinklo (toliau – Eudravigilance 
duomenų bazė) valdymas ir valstybių narių 
pranešimų apie saugumą koordinavimas.

farmakologinio budrumo srityje, nustatyti 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004, turėtų 
išlikti ir turėtų būti toliau plečiami, visų 
pirma – Bendrijos farmakologinio 
budrumo duomenų bazės ir duomenų 
apdorojimo tinklo (toliau – Eudravigilance 
duomenų bazė) valdymas, valstybių narių 
pranešimų apie saugumą koordinavimas ir 
informacijos apie vaistų saugumą 
teikimas visuomenei.

Pagrindimas

Vartotojai turi teisę gauti daugiau informacijos farmakologinio budrumo klausimais ir apie 
vaistų naudos ir rizikos santykį. Agentūrai tenka svarbus vaidmuo pateikti patikimą 
nepriklausomą informaciją.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vieninetelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. 
Duomenų bazė turėtų būti laisvai 
prieinama valstybėms narėms, Agentūrai ir 
Komisijai bei tam tikru mastu prieinama 
leidimų prekiauti turėtojams ir visuomenei.

(5) Siekiant sudaryti galimybes visoms 
kompetentingoms institucijoms gauti tuo 
pačiu metu Bendrijoje registruotų 
žmonėms skirtų vaistų farmakologinio 
budrumo informacija, ja naudotis ir ja 
keistis, Eudravigilance duomenų bazė 
turėtų būti prižiūrima ir stiprinama kaip 
vieninetelė prieiga prie tokios informacijos. 
Todėl valstybės narės neturėtų nustatyti 
jokių naujų pranešimo teikimo reikalavimų 
rinkodaros pažymėjimų turėtojams. Vietoje 
to, naudojantis Eudravigilance duomenų 
baze atitinkamoms valstybėms narėms 
turėtų būti tuo pačiu metu pranešama 
apie leidimo prekiauti turėtojų pateiktus 
pranešimus. Siekiant užtikrinti aukštą 
informacijos kokybę, valstybės narės 
turėtų remti nacionalinių ir regioninių 
farmakologinio budrumo centrų patirties 
vystymą. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos iš šių centrų turėtų surinkti 
ataskaitas ir po to pervesti duomenis į 
Eudravigilance duomenų bazę. Duomenų 
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bazė turėtų būti laisvai prieinama 
valstybėms narėms, Agentūrai ir Komisijai 
bei tam tikru mastu prieinama leidimų 
prekiauti turėtojams ir visuomenei.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) Siekiant užtikrinti būtiną kompetenciją 
ir išteklius farmakologinio budrumo 
vertinimams Bendrijos lygiu atlikti yra 
tikslinga įsteigti naują Agentūros mokslinį 
komitetą – Farmakologinio budrumo 
rizikos vertinimo konsultacinį komitetą. 
Tas komitetas turėtų būti sudarytas iš 
nepriklausomų mokslinių ekspertų, turinčių 
vaistų saugumo srities kompetenciją, 
įskaitant rizikos nustatymo, vertinimo, 
mažinimo ir informacijos teikimo apie tai, 
taip pat poregistracinių saugumo tyrimų 
projektų kūrimo ir farmakologinio 
budrumo audito atlikimo kompetenciją. 
Komitete einantys pareigas mokslo 
ekspertai turėtų būti nepriklausomi nuo 
leidimų turėtojų ir nuo pačios Agentūros, 
ypač tais atvejais, kai atliekami moksliniai 
vaistų saugumo tyrimai.

Pagrindimas

Pageidautina užtikrinti, kad ekspertai būtų visiškai nepriklausomi, turint mintyje tai, kad 
leidimus suteikianti institucija vargu ar bus linkusi atšaukti vaistus iš rinkos po to, kai juos 
patvirtino.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant apsaugoti visuomenės (11) Siekiant apsaugoti visuomenės 



AD\813157LT.doc 7/19 PE430.771v02-00

LT

sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas. Reikėtų nustatyti, kad 
farmakologinio budrumo veikla būtų 
tinkamai finansuojama renkant rinkliavas 
iš rinkodaros pažymėjimų turėtojų. Šių 
rinkliavų valdymą siekiant garantuoti 
Agentūros nepriklausomumą turėtų 
nuolat kontroliuoti Valdymo taryba.

sveikatą Agentūros veiklos, susijusios su 
farmakologiniu budrumu, finansavimas 
turėtų būti tinkamas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Specialūs įspėjimai ant visų naujai patvirtintų ir intensyviai stebimų vaistų pakuočių padės 
sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams atpažinti prieš mažiau nei trejus metus 
patvirtintus vaistus ir atkreips jų dėmesį į tai, kad būtina pranešti apie bet kokias galimas 
nepageidaujamas reakcijas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Šis reglamentas turėtų būti 
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taikomas 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 judėjimo1 ir 
2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo2. Jei norima nustatyti, 
įvertinti, išsiaiškinti nepageidaujamas 
reakcijas ir jų išvengti, taip pat nustatyti 
riziką mažinančius ir vaistų naudą 
didinančius veiksmus ir jų imtis siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatą, turėtų būti 
galimybė nepažeidžiant ES duomenų 
apsaugos teisės aktų apdoroti asmens 
duomenis naudojantis Eudravigilance 
sistema. 
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
2 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Pagrindimas

Pasiūlymas susijęs su labai jautria asmenine informacija, kuri turėtų būti visiškai apsaugota. 
Taip pat žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. balandžio mėn. 
nuomonę.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Atlikti farmakologinio budrumo užduotis 
jam padeda 56 straipsnio 1 dalies aa punkte 
nurodytas Farmakologinio budrumo 
komitetas.

Pagrindimas

Pasiūlyme reikia atlikti horizontalų pakeitimą. Šiuo pasiūlymu įsteigiamas Europos 
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farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinis komitetas, kuriam pavedama atlikti 
svarbią farmakologinio budrumo užduotį, tačiau suteikiamas tik patariamasis vaidmuo ir 
nesuteikiama jokių galių. Taigi komiteto vaidmuo turėtų būti sustiprintas ir tai turi 
atsispindėti jo pavadinime.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
10 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi pateiktais leidimo prekiauti 
turėtojo paaiškinimais Komisija panaikina 
arba patvirtina reikalavimą. Jeigu Komisija 
reikalavimą patvirtina, leidimas prekiauti 
pakeičiamas įtraukiant reikalavimą kaip 
leidimo prekiauti sąlygą, o rizikos valdymo
sistema atitinkamai atnaujinama.

3. Remdamasi pateiktais leidimo prekiauti 
turėtojo paaiškinimais Komisija panaikina 
arba patvirtina reikalavimą. Jeigu Komisija 
reikalavimą patvirtina, leidimas prekiauti 
pakeičiamas įtraukiant reikalavimą kaip 
leidimo prekiauti sąlygą, o rizikos valdymo 
sistema atitinkamai atnaujinama. Bet 
kuriuo atveju, ir jeigu patvirtina, ir jeigu 
panaikina reikalavimą, Komisija išsamiai 
pagrindžia savo sprendimą ir jį tinkamai 
užregistruoja.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Išimtiniais atvejais ir pasikonsultavus su 
pareiškėju, leidimą prekiauti galima 
suteikti, reikalaujant, kad pareiškėjas 
laikytųsi tam tikrų sąlygų, susijusių būtent 
su vaisto saugumu, pranešimu 
kompetentingoms institucijoms apie bet 
kokį nelaimingą atsitikimą jį vartojant ir 
veiksmais, kurių imamasi. Šis leidimas 
prekiauti gali būti suteiktas, jeigu 
pareiškėjas gali įrodyti, kad jis negali 
pateikti išsamių vaisto veiksmingumo ir 

8. Išimtiniais atvejais ir pasikonsultavus su 
pareiškėju, leidimą prekiauti galima 
suteikti, reikalaujant, kad pareiškėjas 
taikytų specialias procedūras, susijusias
būtent su vaisto saugumu, pranešimu 
kompetentingoms institucijoms apie bet 
kokį nelaimingą atsitikimą jį vartojant ir 
veiksmais, kurių imamasi. Šis leidimas 
prekiauti gali būti suteiktas tik dėl 
objektyvių patikrinamų priežasčių 
remiantis vienu iš Direktyvos 2001/83/EB I 
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saugumo įprastomis vartojimo sąlygomis 
duomenų dėl objektyvių patikrinamų 
priežasčių remiantis vienu iš Direktyvos 
2001/83/EB I priede nurodytų motyvų. 
Leidimo prekiauti galiojimo pratęsimas 
priklauso nuo kasmet atliekamo 
pakartotinio šių sąlygų įvertinimo.

priede nurodytų motyvų. Leidimo prekiauti 
galiojimo pratęsimas priklauso nuo kasmet 
atliekamo pakartotinio šių sąlygų 
įvertinimo.

Pagrindimas

Pagal galiojančio teisės akto formuluotę užtikrinami griežtesni kriterijai ir geresnė vartotojų 
apsauga nuo rizikos, kylančios dėl to, kad pernelyg skubotai suteikiami leidimai prekiauti.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra šį sąrašą nuolat atnaujina. Agentūra šį sąrašą nuolat atnaujina. Į 
sąrašą įtrauktų vaistų pakuotės turi būti 
aiškiai pažymėtos siekiant pacientams ir 
sveikatos priežiūros specialistams suteikti 
papildomą informacijos šaltinį, kuris yra 
skirtingas nei minėtasis sąrašas.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir Komisija, sukuria 
duomenų bazę ir jų apdorojimo tinklą 
(toliau – Eudravigilance duomenų bazė), 
kuris padėtų kompetentingoms 
institucijoms tuo pačiu laiku naudotis ir 
keistis farmakologinio budrumo 
informacija apie leidžiamus prekiauti 

1. Agentūra, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir Komisija, sukuria 
duomenų bazę ir jų apdorojimo tinklą 
(toliau – Eudravigilance duomenų bazė), 
kuris padėtų kompetentingoms 
institucijoms tuo pačiu laiku naudotis ir 
keistis farmakologinio budrumo 
informacija apie leidžiamus prekiauti 
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Bendrijoje vaistus. Bendrijoje vaistus. Valstybės narės turėtų 
remti nacionalinių ir regioninių 
farmakologinio budrumo centrų patirties 
vystymą. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos iš šių centrų turėtų surinkti 
ataskaitas ir po to pervesti duomenis į 
Eudravigilance duomenų bazę.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra dirba kartu su organizacijomis, 
atstovaujančiomis sveikatos priežiūros 
specialistams, pacientams ir vartotojams, 
siekdama apibrėžti sąvoką „atitinkama 
prieiga“.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Agentūra bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis parengia 
standartinio turinio ir formato formas ir 
nustato sveikatos priežiūros specialistų ir 
pacientų teikiamų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas
procedūras, taip pat nustato reikiamas 
priemones siekiant užtikrinti pacientams 
išrašyto, išduoto ar ES teritorijoje 
parduoto biologinio vaisto atsekamumą.

Pacientams skirtos formos turi būti 
parengtos laikantis techninių kriterijų, 
padedančių užtikrinti aiškią struktūrą ir 
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bendrajai visuomenei suprantamą 
supaprastintą kalbą. Šios formos turi būti 
prieinamos internete ir vaistinėse.
Į jas turi būti įtraukta informacija, kuri 
yra būtina, kai vaistinių darbuotojai ar 
tiesiogiai pacientai teikia pranešimus 
institucijoms ir siunčia juos paštu, faksu 
ar elektronine forma.

Pagrindimas

Norint, kad farmakologinio budrumo sistema gerai veiktų, itin svarbu užtikrinti, kad būtų 
tiksliai susiejamas produktas ir jo sukeliama nepageidaujama reakcija. Jei siūlomas 
pakeitimas būtų priimtas, Agentūra turėtų parengti patogias vartotojui standartinio turinio ir 
formato formas ir nustatyti procedūras, kad sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai 
galėtų jomis naudotis teikdami pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti išrašytų, paskirtų ar ES 
teritorijoje parduotų biologinių vaistų 
atsekamumą, į standartines formas ir 
procedūras reikėtų įtraukti leidimo 
parduoti turėtojo pavadinimą, tarptautinį 
nepatentuotą pavadinimą (INN), vaisto 
pavadinimą, kaip nurodyta Direktyvos 
2001/83/EB 1 straipsnio 20 dalyje, ir 
siuntos numerį.

Pagrindimas

Biologiniai vaistai skiriasi nuo įprastinių vaistų, nes jie yra „gyvi produktai“. Todėl tikslinga 
laikytis skirtingų taisyklių, kai kalbama apie informacijos, kurią sveikatos priežiūros 
specialistai turėtų pateikti pranešdami apie nepageidaujamas reakcijas, pobūdį, t. y. reikėtų 
užtikrinti vaisto atsekamumą, kad būtų galima nustatyti nepageidaujamos reakcijos priežastį.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
26 straipsnio 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) šio reglamento 56 straipsnio 1 dalies a 
ir aa punktuose nurodytų komitetų ir 
koordinavimo grupės posėdžių, kuriuose 
buvo svarstomi farmakologinio budrumo 
klausimai, darbotvarkes ir protokolus 
kartu su priimtais sprendimais, balsavimo 
detalėmis ir balsavimo paaiškinimais, 
įskaitant mažumos nuomones;

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2004/27/EB 126b straipsnį „valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga 
institucija suteikia visuomenei galimybę susipažinti su jos ir jos komitetų darbo reglamentais, 
jų posėdžių darbotvarkėmis ir jų posėdžių protokolais, kartu pateikiant priimtus sprendimus, 
duomenis apie balsavimą ir paaiškinimus apie balsus, įskaitant mažumos nuomones“. Taip 
jau daro taip pat ir JAV maisto ir vaistų administracija, tačiau Europoje tai neįgyvendinta.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

gavimo leidimo prekiauti turėtojas pateikia 
Farmakologinio budrumo komitetui
pastabas. 

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

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

Ši vertinimo ataskaita nedelsiant viešai 
skelbiama Europos vaistų saugumo 
interneto svetainėje nuo [įrašyti tikslią 
datą: 18 mėn. po 3 straipsnyje nustatytos 
datos].

Pagrindimas

Mokslinę vertinimo ataskaitą pranešėjas rengia naudodamasis įmonių pateiktais duomenimis 
(periodiškai atnaujinamais saugumo protokolais (angl. PSUR), klinikinių tyrimų ir tyrimų, 
atliktų išdavus leidimus prekiauti, duomenimis), taip pat duomenimis (būtent sveikatos srities 
profesionalų ir pacientų pranešimais), perduotais naudojantis įvairių valstybių narių 
farmakologinio budrumo sistemomis.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Per 30 dienų po to, kai patvirtinama 
ataskaita, Farmakologinio budrumo 
komitetas priima nuomonę dėl atitinkamo 
leidimo prekiauti palikimo galioti, sąlygų 
keitimo, leidimo suspendavimo ar 
atšaukimo.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos prašymu Agentūra 
bendradarbiauja su valstybėmis narėmis 
derinant ir standartizuojant farmakologinio 
budrumo technines priemones tarptautiniu 
mastu. 

Komisijos prašymu Agentūra 
bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir 
visomis suinteresuotosiomis šalimis 
derinant ir standartizuojant farmakologinio 
budrumo technines priemones tarptautiniu 
mastu. Ši veikla pagrįsta pacientų 
poreikiais ir vykdoma vadovaujantis 
moksliniu aspektu.

Pagrindimas

 Šiuo pakeitimu siekiama nuoseklumo su pasiūlymais keisti Direktyvos 2001/83/EB 
108 straipsnį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
56 straipsnio 1 dalies aa punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šiam komitetui reikia suteikti tokią pačią galią teikti rekomendacijas, kaip ir Europos 
komitetui, teikiančiam leidimus prekiauti (Žmonėms skirtų vaistų komitetas, ŽSVK). Po to, kai 
buvo išanalizuotas ir aptartas valstybių narių atliktas stebėsenos vertinimas (taikant 
pranešėjų ir antrųjų pranešėjų sistemą), manoma, kad komitetas privalo turėti galią 
sprendimą dėl leidimo prekiauti atšaukimo ar keitimo teikti tiesiai ES Komisijai išvengiant 
leidimus prekiauti suteikiančių komitetų (Žmonėms skirtų vaistų komiteto arba koordinavimo 
grupės) globos. 

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

1. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo konsultacinis komitetas 
sudaromas iš:

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

(a) vieno nario ir vieno pavaduojančiojo 
nario iš kiekvienos valstybės narės, 
kuriuos, pasikonsultavusi su Valdymo 
taryba, skiria nacionalinė kompetentinga 
institucija;

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

(b) dviejų papildomų narių ir dviejų
pakaitinių narių, iš kurių vienas –
sveikatos priežiūros specialistų, o kitas –
pacientų atstovas, kuriuos skiria Komisija, 
remdamasi viešai skelbiamu konkursu ir 
pasikonsultavusi su Parlamentu.
Valstybė narė gali paprašyti kitą valstybę 
narę dalyvauti komitete vietoje jos.

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
62 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės perduoda Agentūrai 
patvirtintą vaistų vertinimo patirtį turinčių 
nacionalinių ekspertų, kurie galėtų dirbti 
bet kurio 56 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto darbo arba mokslinėse 
konsultacinėse grupėse, sąrašą, kartu 
nurodydamos jų kvalifikaciją ir konkrečias 
patirties sritis.

Valstybės narės perduoda Agentūrai 
patvirtintą vaistų vertinimo patirtį turinčių 
nacionalinių ekspertų, kurie galėtų dirbti 
bet kurio 56 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
komiteto darbo arba mokslinėse 
konsultacinėse grupėse, sąrašą, kartu 
nurodydamos jų kvalifikaciją ir konkrečias 
patirties sritis, taip pat nepriklausomumo 
nuo farmacijos įmonių lygį. 

Pagrindimas

Būta nemaža atvejų, kai sudarius naują ekspertų grupę, sprendimai buvo pakeisti, todėl 
siekiant užtikrinti, kad minėtųjų ekspertų ir farmacijos įmonių nesietų bendri interesai, 
reikalingas atsargumas. Vien tik deklaracijos apie susijusius interesus nepakanka siekiant 
išvengti, kad nebūtų daroma įtakos.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su farmakologiniu budrumu, 
komunikacijos tinklų veikimu ir rinkos 

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

priežiūra susijusi veikla nuolat 
kontroliuojama Valdymo tarybos siekiant 
užtikrinti Agentūros nepriklausomumą. 
Skiriamas atitinkamas viešasis 
finansavimas, proporcingas patikėtoms 
užduotims.

Pagrindimas

Siekiant išvengti interesų konflikto, svarbu, kad farmakologinio budrumo veikla ir toliau būtų 
finansuojama viešosiomis lėšomis, taigi reikėtų palikti ankstesnės 4 dalies tekstą.
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