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Pakeitimas 15
Marian-Jean Marinescu

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 
bazė turėtų būti laisvai prieinama 
valstybėms narėms, Agentūrai ir Komisijai 
bei tam tikru mastu prieinama leidimų 
prekiauti turėtojams ir visuomenei.

Or. en
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Pakeitimas 16
Patrizia Toia

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.

Or. it

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 17
Patrizia Toia

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 

(15) Trejus metus nuo naujai patvirtinto 
vaisto pateikimo į rinką arba jeigu vaisto 
leidimas prekiauti suteiktas su sąlyga, kad 
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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.

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, 
kurie turėtų būti pažymėti juodu trikampiu 
ir kurių charakteristikų santraukoje ir 
pacientams skirtame informaciniame 
lapelyje būtų įrašytas atitinkamas 
paaiškinamasis sakinys, o tokių vaistų 
atnaujintas sąrašas turėtų būti saugomas 
Agentūroje.

Or. en

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 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) 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. Pacientų pranešimai turėtų 
visuomet būti rašomi padedant sveikatos 
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priežiūros specialistui.

Or. es

Pakeitimas 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. 
Neatsižvelgiant į tai, ar reikalavimas 
patvirtinamas, ar atšaukiamas, Komisija 
privalo pateikti detalius savo sprendimo 
argumentus, ir šis sprendimas bus tinkamai 
užregistruotas.“ 

Or. es

Pakeitimas 20
Jorgo Chatzimarkakis

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 
minėtąjį sąrašą įtrauktų žmonėms skirtų 
vaistų pakuotės turi būti aiškiai pažymėtos 
siekiant pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams suteikti papildomą 
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informacijos šaltinį, kuris yra skirtingas 
nei minėtasis sąrašas.

Or. de

Pakeitimas 21
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
24 straipsnio 1 dalies 1 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 
Bendrijoje vaistus.

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 
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.

Or. en

Pakeitimas 22
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
24 straipsnio 2 dalies 2, 3 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 

Agentūra užtikrina, kad sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei 
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suteikiama atitinkama prieiga prie 
Eudravigilance duomenų bazės, užtikrinant 
asmens duomenų apsaugą.

suteikiama prieiga prie Eudravigilance 
duomenų bazės, užtikrinant asmens 
duomenų apsaugą.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Eudravigilance duomenų bazės duomenys būtų vieši ir prieinami ne tik bendra 
(tokia informacija yra per bendra ir kartais klaidinanti), bet ir išsamia forma.

Pakeitimas 23
Marian-Jean Marinescu

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, bendradarbiaudama su 
sveikatos priežiūros specialistų 
organizacijomis ir su pacientų ir vartotojų 
organizacijomis, apibrėžia „tinkamą 
prieigos lygį“.

Or. en

Pakeitimas 24
Frédérique Ries

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 

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

suinteresuotomis 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.

Or. en

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 25
António Fernando Correia De Campos

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 parengia internetines 
struktūrizuotas sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų pranešimų apie 
įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
formas. Pacientams skirtos formos turi 
būti parengtos laikantis techninių 
kriterijų, užtikrinančių aiškią struktūrą ir 
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 rengia pranešimus 
institucijoms ir siunčia juos paštu, faksu 
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ar elektronine forma.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pacientai noriai teiktų pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas, 
neužtenka leisti jiems suprasti, kad svarbu tai daryti; pranešimo teikimo procedūra turi būti 
paprastesnė ir labiau pritaikyta jų reikmėms.

Pakeitimas 26
Jens Rohde

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.

Or. en

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 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Turint mintyje tai, kad tam tikri vaistai 
sukelia nepageidaujamas reakcijas, 
Agentūra arba kompetentingos 
institucijos turėtų numatyti taisyklę, kad 
prieš pradedant bet kokį gydymą šiais 
vaistais būtų privaloma patvirtinti 
diagnozę.

Or. es

Pakeitimas 28
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
61 a 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.
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Pakaitiniai nariai atstovauja narius ir už 
juos balsuoja, kai narių nėra.

Pakaitiniai nariai atstovauja narius ir už 
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.

Or. en


