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Pakeitimas 33
Werner Langen

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.  

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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leidimo prekiauti suteikimo sąlyga. 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.

Or. pt

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 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 
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. 

(9) Jeigu vaisto leidimas 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, 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 
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Europos vaistų agentūrą (toliau –
Agentūra), viešai skelbiamas, saugomas ir 
atnaujinamas. 

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai nurodyta, kokio tipo informacija turėtų būti pateikiama 
pacientams. Pakeitime tai paaiškinama.

Pakeitimas 36
Werner Langen

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 
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. 

(9) Jeigu vaisto leidimas 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. Šiomis aplinkybėmis 
svarbu, kad dėl farmakologinio budrumo 
sistemos tobulinimo leidimai prekiauti 
vaistais nebūtų išduoti pirma laiko. 
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.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl farmakologinio budrumo sistemos neturėtų atsirasti galimybės pirma laiko išduoti 
leidimus prekiauti vaistais.

Pakeitimas 37
Jorgo Chatzimarkakis

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, 
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.

(10) Siekiant sudaryti galimybes sveikatos 
priežiūros specialistams ir pacientams 
lengvai pasinaudoti svarbiausia su jų 
vartojamais vaistais susijusia informacija, 
vaisto charakteristikų santraukoje ir 
pakuotės lapelyje turėtų būti atitinkamas 
skirsnis, kuriame nurodoma vaisto 
naudingumas ir galimas žalingas poveikis 
ir pateikiami saugaus ir veiksmingo vaisto 
vartojimo nurodymai. 

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai nurodyta, kokio tipo informacija turėtų būti pateikiama 
pacientams. Pakeitime tai paaiškinama.

Pakeitimas 38
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos vaistų agentūra ir 
pasikonsultavusi su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, gydytojų ir vaistininkų 
organizacijomis, visuomenės sveikatos 
draudimo organizacijomis, valstybėmis 
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narėmis ir kitomis suinteresuotomis 
šalimis, turėtų nedelsdama pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai vaisto 
charakteristikų santraukų ir pakuočių 
informacinių lapelių aiškumo ir jų 
naudos visuomenei ir sveikatos priežiūros 
specialistams vertinimo ataskaitą. 
Išanalizavusi minėtuosius duomenis, 
Komisija, jei reikia, turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl vaisto charakteristikų 
santraukų ir pakuočių informaciniuose 
lapeliuose pateikiamos informacijos 
išdėstymo ir turinio tobulinimo, siekdama 
užtikrinti, kad jie teiktų vertingą 
informaciją visuomenei ir sveikatos 
priežiūros specialistams.

Or. en

Pagrindimas

Pacientams skirtuose pakuotės informaciniuose lapeliuose pateikiama informacija vis dar ne 
visada aiški ir lengvai suprantama vartotojams. Europos Komisijos pareiga – parengti 
apgalvotus ir su visomis suinteresuotomis šalimis aptartus pasiūlymus.

Pakeitimas 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

11) Nepageidaujama reakcija: žalingas ir 
netikėtas organizmo atsakas į vaistus.

11) Nepageidaujama reakcija į vaistą: 
žalingas ir netikėtas organizmo atsakas į 
vaistą.

Or. de

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.



PE438.514v01-00 8/25 AM\804142LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

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.

Pakeitimas 41
António Fernando Correia De Campos

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: 
farmakologinio budrumo veikla ir 
priemonės, skirtos nustatyti su vaistu 
susijusiems jau išaiškintiems pavojams ir 
vėliau išaiškintiems pavojams nustatyti, 
jiems apibūdinti, neleisti jiems kilti arba 
jiems sumažinti, taip pat − tų priemonių 
veiksmingumo vertinimas. 

Or. pt
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Pagrindimas

Rizikos valdymo sistemos ir budrumo veiklos tikslas – nustatyti, išaiškinti mastą ir išvengti 
naujos rizikos, kuri nebuvo nustatyta klinikinių tyrimų etapu, arba ją sumažinti.

Pakeitimas 42
António Fernando Correia De Campos

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 plėsti žinias 
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. 

Or. pt

Pagrindimas

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
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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 43
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
24 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu leidimo prekiauti turėtojas 
pateikia nacionalinei kompetentingai 
institucijai konsoliduotą bylos versiją dėl 
kokybės, saugumo ir veiksmingumo, 
įskaitant pranešimų apie nepageidaujamas 
reakcijas ir periodinių atnaujinamų 
saugumo ataskaitų, pateiktų pagal IX 
antraštinę dalį, duomenų vertinimą, ir visus 
sąlygų pakeitimus, padarytus po leidimo 
prekiauti suteikimo, ne vėliau kaip likus 
devyniems mėnesiams iki leidimo prekiauti 
galiojimo pabaigos pagal 1 dalį.

Tuo tikslu leidimo prekiauti turėtojas 
pateikia nacionalinei kompetentingai 
institucijai konsoliduotą bylos versiją dėl 
kokybės, saugumo, veiksmingumo ir 
papildomos naudos, pvz., mažesnis 
toksiškumas. Ši versija apima pranešimų 
apie nepageidaujamas reakcijas ir 
periodinių atnaujinamų saugumo ataskaitų, 
pateiktų pagal IX antraštinę dalį, duomenų 
vertinimą, ir visus sąlygų pakeitimus, 
padarytus po leidimo prekiauti suteikimo, 
ne vėliau kaip likus devyniems mėnesiams 
iki leidimo prekiauti galiojimo pabaigos 
pagal 1 dalį 

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu pagal Europos teisės aktus, susijusius su vaistais, numatoma, kad leidimai 
prekiauti vaistais suteikiami atsižvelgiant į tris kriterijus: kokybė, veiksmingumas ir 
saugumas. Regis, šių kriterijų nepakanka, kadangi suteikiami leidimai prekiauti produktais, 
kurie yra mažiau veiksmingi už tuos, kurie jau yra rinkoje. Taigi svarbu įtraukti frazę 
„papildomos naudos“, kuri galėtų reikšti didesnį veiksmingumą, mažesnį toksiškumą ir kt.
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Pakeitimas 44
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimo grupei taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
63 straipsnio nuostatos dėl skaidrumo ir jos 
narių nepriklausomumo.

Koordinavimo grupei taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
63 straipsnio nuostatos dėl skaidrumo ir jos 
narių nepriklausomumo nuo agentūros ir 
nuo leidimų prekiauti turėtojų. 

Or. it

Pagrindimas

Turi būti užtikrinamas visiškas ekspertų nepriklausomumas, kadangi organas, kuris suteikė 
leidimą prekiauti, nebus linkęs pašalinti iš rinkos produktus, kuriems jis suteikė leidimus.

Pakeitimas 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

aa) esminės informacijos, kuri būtina 
norint vaistą vartoti saugiai ir veiksmingai, 
santrauka;

aa) trumpas esminių vaisto 
charakteristikų aprašas, skirtas tam, kad 
pacientas galėtų suprasti vaisto naudą ir 
galimą žalingą poveikį ir galėtų jį vartoti 
saugiai ir veiksmingai.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai nurodyta, kokio tipo informacija turėtų būti pateikiama 
pacientams. Pakeitime tai paaiškinama.
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Pakeitimas 46
Marian-Jean Marinescu

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

 įrašomas šis ha punktas:
„ha) atskiriama pakuotės informacinio 
lapelio dalis, kurią pacientas galėtų 
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>“;“

Or. en

Pakeitimas 47
Jens Rohde

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“.
Apie visas įtariamas nepageidaujamas 

reakcijas reikėtų pranešti <nacionalinės 
kompetentingos valdžios institucijos 
pavadinimas ir interneto svetainės 

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

Or. en

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 48
António Fernando Correia De Campos

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 plėsti žinias 
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“;
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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. 

Or. pt

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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 20 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
86 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a. 86 straipsnio 2 dalies pirmoji įtrauka 
keičiama taip:
„- vaistų ženklinimas ir kartu su jais 
pateikiami pakuotės informaciniai 
lapeliai, kuriems taikomos V antraštinės 
dalies nuostatos, ir vaisto charakteristikų 
santrauka, net jei jie pateikiami atskirai 
nuo vaisto, pateikiami nepakeista forma ir 
nepridedama jokios papildomos 
reklaminės medžiagos,“

Or. de

Pagrindimas

Kompetentingų institucijų patvirtintuose dokumentuose (pakuotės informaciniai lapeliai ir 
vaisto charakteristikų santrauka) pateikiama svarbi informacija apie vaistą. Turėtų būti 
aiškiai nurodyta, kad šios informacijos skelbimo negalima laikyti reklamavimu, jei pateikiama 
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informacija nesiekiama skatinti pirkimo (pvz., liaupsinant šį produktą arba įtraukiant 
papildomos reklaminės medžiagos), ir kad būtina skelbti kompetentingų institucijų patvirtintą 
versiją.

Pakeitimas 50
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

Or. en

Pakeitimas 51
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 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;
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Or. en

Pakeitimas 52
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) vykdo visuomenės informavimo apie 
pranešimo apie nepageidaujamas 
reakcijas svarbą ir apie galimus 
pranešimo būdus kampanijas;

Or. pt

Pagrindimas

Visuomenė turėtų būti skatinama pranešti apie visas nepageidaujamas reakcijas į vaistus, 
žmonėms turėtų būti aiškinama, kad tai svarbu ir kaip tai daryti.

Pakeitimas 53
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, jei šie 
duomenys turimi, pagal jų leidimo 
prekiauti turėtojo pavadinimą, tarptautinį 
bendrinį pavadinimą ( angl. INN), vaisto 
pavadinimą ir serijos numerį, naudojantis 
standartinėmis formomis ir procedūromis, 
numatytomis pagal Reglamento (EB) 
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Nr. 726/2004 25 straipsnį, ir tinkamai 
atsižvelgiant į naujus EudraVigilance 
sistemos duomenis;

Or. en

Pagrindimas

Biotechnologiniai vaistai skiriasi nuo įprastų vaistų, kadangi jie yra „gyvieji produktai“, 
taigi siekiant užtikrinti vaisto atsekamumą ir galimybę nustatyti nepageidaujamo poveikio 
priežastį tikslinga numatyti atskiras taisykles ir jose nurodyti, kokią informaciją sveikatos 
priežiūros specialistai turėtų pranešti nepageidaujamo poveikio atveju.

Pakeitimas 54
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
nepageidaujamas reakcijas turi būti 
pranešta, būtų nustatomi naudojant 
informacijos rinkimo metodus ir, jei reikia, 
po pranešimo apie nepageidaujamas 
reakcijas taikant priemones, naudojant 
pranešimo formą ir procedūrą, numatytas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 25 
straipsnį, ir įgyvendina reikiamas 
priemones siekiant užtikrinti pacientams 
išduoto biologinio vaisto atsekamumą;

Or. en

Pagrindimas

 Susijęs su 108 straipsnio paskutinės pastraipos pakeitimu. Šiame pakeitime siūloma papildyti 
102 straipsnio 3 dalį atliekant susijusį Reglamento (EB) Nr. 726/2004 pakeitimą ir Europos 
vaistų agentūrai siūloma pavesti parengti dėl biologinių vaistų vartojimo sukelto 
nepageidaujamo poveikio pranešimo turinį, formą ir būtinas procedūras siekiant sustiprinti 
farmakologinio budrumo veiksmingumą ES mastu.
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Pakeitimas 55
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
102 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 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 
siunčia kompetentingoms institucijoms;

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant, kad pacientai dažniau praneštų apie nepalankias reakcijas, būtina užtikrinti, kad 
būtų lengviau apie jas pranešti.

Pakeitimas 56
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
103 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tarpusavyje 
bendradarbiauja siekdamos gerinti 
atitinkamus įgūdžius ir gebėjimus tam, 
kad galėtų prižiūrėti farmakologinio 
budrumo sistemą savo teritorijose.
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Or. pt

Pagrindimas

Visos valstybės narės turėtų būti visiškai atsakingos už farmakologinio budrumo sistemos jų 
teritorijoje nustatymą ir priežiūrą.

Pakeitimas 57
António Fernando Correia De Campos

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.

Or. pt

Pagrindimas

Taikant išlaidų, susijusių su farmakologinio budrumo veiklos priežiūra, privataus 
finansavimo tvarką, galėtų kilti pavojus agentūros nepriklausomumui susijusios pramonės 
atžvilgiu. Vis dėlto, patvirtinus griežtą viešojo finansavimo tvarką, galėtų padidėti našta 
agentūrai ir sumažėti pramonės atsakomybė. Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti veiksmingesnę 
ir teisingesnę finansavimo sistemą.

Pakeitimas 58
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
106 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) periodinių atnaujinamų saugumo 
ataskaitų, kuriose pateikiami 
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kompetentingų institucijų atlikti 
vertinimai, įskaitant vaisto pavojingumo ir 
naudingumo santykio analizę, suvestinę.

Or. pt

Pagrindimas

Interneto svetainėse turėtų būti pateikiama informacija, susijusi su farmakologinio budrumo 
sistema, tačiau, kai ji pateikiama kaip išsamūs nepalankių reakcijų ataskaitų sąrašai, 
vartotojams ji nenaudinga. Informacija turėtų būti pateikiama paprastesniu būdu, kad būtų 
lengviau suprantama.

Pakeitimas 59
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas būtų pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Valstybės narės užtikrina, kad pranešimai 
apie tokias reakcijas galėtų būti pateikiami 
nacionalinėse vaistų saugumo interneto 
svetainėse.

Or. de

Pagrindimas

Iš turimos patirties galima spręsti, kad apie įtartiniausius atvejus dažniausia pranešama 
laišku arba faksu. Reikalavimas pranešimus teikti elektronine forma galėtų sumažinti 
medicinos srities specialistų norą teikti pranešimus. Taigi reikėtų numatyti kelis pranešimo 
būdus. 

Pakeitimas 60
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107a straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. 
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. 

Or. de

Pagrindimas

Nepageidaujamos reakcijos apibrėžtyje (1 straipsnio 11 punktas) panaikinus galiojantį 
„įprastų dozių“ kriterijų, bus įtrauktos gydymo klaidos ir vaisto vartojimas ne pagal 
vartojimo instrukcijas. Taigi pranešimuose apie nenumatytą vaistų poveikį reikėtų nurodyti, 
ar šis poveikis atsirado vartojant vaistą pagal nurodymus, numatytus leidime prekiauti. 
Papildoma nuoroda į tokį vaisto vartojimą ne pagal vartojimo instrukcijas turėtų būti įtraukta 
į duomenų bazę, nes tai svarbu vertinant riziką ir naudą.

Pakeitimas 61
Jorgo Chatzimarkakis

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 
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veiksmingiau ir greičiau būtų galima 
nustatyti šaliai būdingas vaisto saugumo 
problemas.

Or. de

Pakeitimas 62
Marian-Jean Marinescu

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;

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos procedūros paaiškinimas.

Pakeitimas 63
Marian-Jean Marinescu

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 
pateiktoje informacijoje, Agentūra skelbia 
apie procedūros inicijavimą Europos vaistų 
saugumo svetainėje.

1. Kaip nurodyta 107i straipsnio l dalyje 
pateiktoje informacijoje, Agentūra praneša 
atitinkamiems leidimo prekiauti 
turėtojams ir viešai skelbia apie 
procedūros inicijavimą Europos vaistų 
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saugumo svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 64
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107k straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas vertina 
pateiktą medžiagą. Atlikdamas šį 
vertinimą jis gali surengti viešuosius 
klausymus.

2. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas vertina 
pateiktą medžiagą. Atlikdamas šį vertinimą 
jis gali surengti viešuosius klausymus 
kartu su Žmonėms skirtų vaistų komiteto 
atstovais arba koordinavimo grupe, 
atsižvelgiant į leidimo prekiauti vaisto 
suteikimo procedūrą, nurodytą 107l 
straipsnyje. Agentūra, pasikonsultavusi su 
suinteresuotomis šalimis, parengia viešų 
klausymų rengimo ir vykdymo gaires.
Klausymas skirtas užtikrinti tinkamą 
nustatytų vaisto naudojimo rizikos ir 
naudos pusiausvyrą ir, siekiant šio tikslo, 
taip pat atsižvelgiama į ankstesnius rizikos 
ir naudos vertinimus, kuriuos, 
atsižvelgiant į leidimo prekiauti vaisto 
suteikimo procedūrą, nurodytą 107l 
straipsnyje, atliko Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas arba koordinavimo grupė.

Or. en

Pagrindimas

Nors viešaisiais klausymais siekiama įvertinti riziką, susijusią su numatytais valstybių narių 
valdžios institucijų veiksmais, kaip nurodyta 107i straipsnyje, svarbu, kad per klausymus ir 
priimant tolesnius sprendimus būtų atsižvelgiama į vaisto naudą, kadangi visų vaistų 
vartojimas visada susijęs su rizika ir nauda.



PE438.514v01-00 24/25 AM\804142LT.doc

LT

Pakeitimas 65
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
107k straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas per 60 
dienų nuo informacijos gavimo pateikia 
rekomendaciją ir ją pagrindžiančias 
priežastis. Gali būti rekomenduojama viena 
arba kelios iš šių priemonių:

3. Farmakologinio budrumo rizikos 
vertinimo patariamasis komitetas per 60 
dienų nuo informacijos gavimo pateikia 
rekomendaciją ir ją pagrindžiančias 
priežastis. Rekomendacija, kuri nekliudo 
Žmonėms skirtų vaistų komitetui arba 
koordinavimo grupei atlikti rizikos ir 
naudos pusiausvyros vertinimą prieš tai, 
kol šie organai priima savo nuomonę 
pagal 107l straipsnį, gali apimti vieną 
arba kelias iš šių priemonių:

Or. en

Pakeitimas 66
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2001/83/EB
108 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 
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kuris atlieka nepageidaujamo poveikio
vertinimą, ir siekiant palengvinti tolesnius 
leidimo prekiauti turėtojo ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir farmakologinio budrumo sistema, tokia pat gera priemonė yra išsamūs individualūs 
pranešimai. Pasiūlytas 108 straipsnio papildymas užtikrintų pranešimų formų, kurias 
sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai naudoja pranešti apie nepageidaujamus 
reiškinius tiesiai į Bendrijos Eudravigilance sistemą, turinio vienodumą.

Pakeitimas 67
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2001/83/EB
116 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
laikinai sustabdo, atšaukia, panaikina ar 
pakeičia leidimą prekiauti, jei įrodoma, kad 
tas vaistas kenkia sveikatai, arba jo 
gydomasis poveikis nepakankamas arba jo 
pavojingumo ir naudingumo balansas nėra 
teigiamas, arba jo kokybinė ir kiekybinė 
sudėtis yra ne tokia, kokia nurodyta. 
Nepakankamas gydomasis poveikis 
nustatomas tada, kai vartojant tą vaistą 
negaunama terapinių rezultatų.

Valstybių narių kompetentingos institucijos 
laikinai sustabdo, atšaukia, panaikina ar 
pakeičia leidimą prekiauti, jei įrodoma, kad 
tas vaistas kenkia sveikatai, arba jo 
gydomasis poveikis nepakankamas arba jo 
pavojingumo ir naudingumo balansas nėra 
teigiamas, arba jo kokybinė ir kiekybinė 
sudėtis yra ne tokia, kokia nurodyta. 
Nepakankamas gydomasis poveikis 
nustatomas tada, kai nėra įrodymų, kad 
vartojant tą vaistą gauta terapinių 
rezultatų.

Or. de

Pagrindimas

Neįmanoma įrodyti, kad negaunama terapinių rezultatų. 


