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Pakeitimas 112
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 9 ir 168 
straipsnius ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį 
nustatydama ir įgyvendinama visas 
Sąjungos politikos ir veiklos kryptis 
Sąjunga turi užtikrinti aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą;

(1) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 9 ir 
168 straipsnius ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį 
nustatydama ir įgyvendinama visas 
Sąjungos politikos ir veiklos kryptis 
Sąjunga turi užtikrinti aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą, laikydamasi šiuose 
dviejuose SESV straipsniuose nustatytų 
griežtų apribojimų;

Or. fr

Pakeitimas 113
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) COVID-19 pandemija atkreipė 
dėmesį į pavojų žmonių sveikatai, kurį 
kelia pernelyg didelis laukinių gyvūnų ir 
kitų gamtos išteklių naudojimas ir 
spartėjantis biologinės įvairovės nykimas. 
Kadangi žmonių, gyvūnų ir aplinkos 
sveikata yra neatsiejamai susijusios, o 
žmonėms ir gyvūnams naudojami 
panašūs vaistai ir medicinos priemonės, 
labai svarbu taikyti bendros sveikatos 
koncepciją dabartinėms ir kylančioms 
krizėms. Tai nepaprastai svarbu, nes 
daugumą (72 proc.) naujų žmonių ligų, 
įskaitant COVID-19, gripą ir ŽIV/AIDS, 
sukelia zoonoziniai patogenai;

Or. en
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Pakeitimas 114
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
valstybėms narėms sunku įveikti 
tarpvalstybinę ar pasaulinę ekstremaliąją 
sveikatos situaciją, todėl reikia stiprinti 
Sąjungos kompetenciją, kad ji galėtų 
veiksmingiau, efektyviau ir operatyviau 
valdyti vaistų ir medicinos priemonių 
prieinamumą, pasinaudodama vaistų ir 
medicinos priemonių tiekimo 
grandinėmis, ir parengti medicinines 
atsako priemones kovai su visuomenės 
sveikatai kylančiomis grėsmėmis. 
Beprecedentė su COVID-19 pandemija 
susijusi patirtis taip pat pabrėžė riziką 
žmonių sveikatai, kurią kelia zoonozinis 
plitimas, kurį lemia pasaulinis biologinės 
įvairovės nykimas ir pernelyg didelis 
laukinės gyvūnijos išnaudojimas. 
Sąjungos gebėjimą tai padaryti smarkiai 
apsunkino aiškiai apibrėžtos reagavimo į 
pandemiją valdymo teisinės sistemos 
nebuvimas, taip pat ribotas Sąjungos 
pasirengimas ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai, darančiai poveikį 
daugumai valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 115
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
suderintai parengti valdžios institucijų, 
pramonės ir kitų vaistų tiekimo grandinės 
suinteresuotųjų subjektų medicinines 
atsako priemones kovai su visuomenės 
sveikatai kylančiomis grėsmėmis. Sąjunga 
turi skirti daugiau dėmesio sveikatai, 
pasirūpinti, kad jos sveikatos sistemos 
būtų pajėgios teikti moderniausias 
sveikatos priežiūros paslaugas, ir būti 
pasirengusi kovoti su epidemijomis bei 
kitomis nenumatytomis grėsmėmis 
sveikatai pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles. Sąjungos gebėjimą tai 
padaryti smarkiai apsunkino aiškiai 
apibrėžtos reagavimo į pandemiją valdymo 
teisinės sistemos nebuvimas, taip pat 
ribotas Sąjungos pasirengimas 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, darančiai poveikį daugumai 
valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 116
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
suderintai parengti valdžios institucijų, 
pramonės ir kitų vaistų gamybos, 
platinimo ir tiekimo grandinių subjektų 
medicinines atsako priemones kovai su 
visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Abipusis valdžios institucijų ir 
visų pramonės suinteresuotųjų subjektų 
dialogas yra labai svarbus ir turėtų būti 
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poveikį daugumai valstybių narių; užtikrintas siekiant užkirsti kelią vaistų 
stygiui ir geriau jį valdyti. Sąjungos 
gebėjimą tai padaryti smarkiai apsunkino 
aiškiai apibrėžtos reagavimo į pandemiją 
valdymo teisinės sistemos nebuvimas, taip 
pat ribotas Sąjungos pasirengimas 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, darančiai poveikį daugumai 
valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 117
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis, didindama savo pajėgumus ir 
gerindama valstybių narių ir ES 
bendradarbiavimą bei veiksmų 
koordinavimą. Sąjungos gebėjimą tai 
padaryti smarkiai apsunkino aiškiai 
apibrėžtos reagavimo į pandemiją valdymo 
teisinės sistemos nebuvimas, taip pat 
ribotas Sąjungos pasirengimas 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, darančiai poveikį daugumai 
valstybių narių, ir nepakankamas šių 
valstybių narių savitarpio 
bendradarbiavimas bei veiksmų 
koordinavimas;

Or. fr

Pakeitimas 118
Tudor Ciuhodaru
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis, tačiau ji taip pat parodė, kad 
valstybės narės ir Europos institucijos turi 
glaudžiau bendradarbiauti ir sparčiau 
keistis informacija apie įgyvendinamas 
priemones. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

Or. ro

Pakeitimas 119
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis pradedant ankstyvuoju etapu 
bei derinant su nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, pramone ir kitais 
farmacijos tiekimo grandinės subjektais. 
Sąjungos gebėjimą tai padaryti smarkiai 
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visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

apsunkino aiškiai apibrėžtos reagavimo į 
pandemiją valdymo teisinės sistemos 
nebuvimas, taip pat ribotas Sąjungos 
pasirengimas ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai, darančiai poveikį 
daugumai valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 120
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
Sąjunga turi veiksmingiau valdyti tiek 
žmonėms skirtų, tiek, didėjant zoonozės 
rizikai, veterinarinių vaistų ir medicinos 
priemonių prieinamumą ir parengti 
medicinines atsako priemones kovai su 
visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

Or. fr

Pakeitimas 121
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 

(2) beprecedentė su COVID-19 
pandemija susijusi patirtis parodė, kad 
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Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, taip pat ribotas 
Sąjungos pasirengimas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, darančiai 
poveikį daugumai valstybių narių;

Sąjunga turi veiksmingiau valdyti vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
parengti medicinines atsako priemones 
kovai su visuomenės sveikatai kylančiomis 
grėsmėmis. Sąjungos gebėjimą tai padaryti 
smarkiai apsunkino aiškiai apibrėžtos 
reagavimo į pandemiją valdymo teisinės 
sistemos nebuvimas, nepakankami jos 
sveikatos agentūrų įgaliojimai, taip pat 
ribotas Sąjungos ir valstybių narių 
pasirengimas ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai, darančiai poveikį 
daugumai valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 122
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kaip parodė su COVID-19 krize 
susijusi patirtis, reglamentavimo 
pajėgumai prisitaikyti ir aktyvuoti 
išimtines priemones, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos skubių vaistų ir 
medicinos priemonių rinkodaros 
leidimams, yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti veiksmingą ir suderintą atsaką į 
ekstremaliąsias sveikatos situacijas 
Sąjungos lygmeniu. Šie pajėgumai turėtų 
būti naudojami net ir krizinėse 
situacijose, pvz., taikant tęstinės peržiūros 
procedūras ypatingos svarbos vaistams, 
apimančias procedūras, susijusias su 
vaistų veikliųjų medžiagų tiekėjų 
pakeitimu arba naujų gamybos vietų 
nustatymu, siekiant užkirsti kelią vaistų 
stygiui ir geriau jį valdyti, nuosekliai ir 
suderintai koordinuojant su valstybėmis 
narėmis, vengiant vidaus rinkos 
susiskaidymo ir neefektyvių rezultatų. 
Nacionalinės agentūros turėtų derinti 
savo reglamentavimo pajėgumus su 
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stipresniais EMA pajėgumais, 
atsižvelgiant į sutrumpintą laiką, 
efektyvumą ir lankstumą, kad būtų 
išvengta stygiaus ir veiksmingai 
reaguojama į pacientų klinikinius 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 123
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) COVID-19 krizė parodė, kad ES, 
nacionalinių ir regioninių valdžios 
institucijų, pramonės, susijusių vaistų 
tiekimo grandinės subjektų, sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų 
organizacijų veiksmų koordinavimas ir 
dialogas yra ypač svarbūs kovojant su 
grėsmėmis sveikatai, todėl, siekiant 
veiksmingai spręsti laikino ar 
pasikartojančio vaistų stygiaus problemą, 
turėtų būti tęsiami ir pasibaigus 
dabartinei sveikatos krizei. Reikėtų 
užtikrinti nuolatinį visų šių subjektų 
dialogą;

Or. fr

Pakeitimas 124
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) koronaviruso pandemija parodė, 
kad siekiant kovoti su grėsmėmis sveikatai 
reikia visos Europos valdžios institucijų, 
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pramonės ir atitinkamų tiekimo grandinės 
subjektų koordinavimo ir dialogo, kuris 
turėtų būti tęsiamas ir pasibaigus 
sveikatos krizei, kad būtų galima įveikti 
vaistų stygių. Turėtų būti užtikrintas 
abipusis reguliavimo institucijų ir 
pramonės subjektų bendravimas, siekiant 
geriau valdyti vaistų stygių ir užkirsti jam 
kelią;

Or. en

Pakeitimas 125
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) todėl būtina, kad Sąjunga būtų 
visapusiškas papildomas Europos 
sveikatos sistemų komponentas, veikiantis 
kaip garantija ar paskutinių išteklių 
suinteresuotasis subjektas rimtų 
tarpvalstybinių grėsmių atveju. Dėl šios 
priežasties turėtų būti atitinkamai 
stiprinama Sąjungos agentūrų praktinė 
patirtis, kompetencija ir pajėgumai;

Or. en

Pakeitimas 126
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) pasitelkiant visas pragmatiškas 
pastangas, dedamas COVID-19 krizės 
metu, svarbu ir toliau suteikti 
reglamentavimo lankstumą rinkodaros 
leidimų turėtojams net ir krizinėse 
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situacijose, pvz., taikyti procedūras, 
susijusias su vaistų veikliųjų medžiagų 
tiekėjų pakeitimu, naujų gamybos vietų 
nustatymu, greitesniais importo leidimais, 
siekiant geriau valdyti vaistų stygių. 
Tačiau labai svarbu, kad valstybės narės 
nuosekliai laikytųsi ir taikytų tas 
lanksčias sąlygas, vengdamos vidaus 
rinkos susiskaidymo ir neefektyvių 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 127
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) pagrindinės vaistų stygiaus 
priežastys turėtų būti vertinamos ir 
šalinamos atsižvelgiant į vaistų stygiaus 
strategiją. Pagrindinės priežastys apima 
ekonomines priežastis, didėjančią 
reguliavimo naštą, nenumatytą paklausos 
augimą, tiekimo grandinės tarpusavio 
priklausomybę ir su gamyba bei kokybe 
susijusius sunkumus;

Or. en

Pakeitimas 128
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) dėl išlaidų mažinimo priemonių 
rinkinio, rinkos nuspėjamumo stokos ir 
dėl sudėtingos ir griežtos reglamentavimo 
sistemos kyla uždavinių užtikrinant tvarų 
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ir lygiavertį vaistų tiekimą, visų pirma 
labai seniai gaminamų ir nebrangių 
būtinųjų vaistų atveju, taip pat išlaikant 
Europos farmacijos pramonės 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 129
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dažnai sudėtingos vaistų ir 
medicinos priemonių tiekimo grandinės, 
nacionaliniai eksporto apribojimai ir 
draudimai, sienų uždarymas, trukdantis 
laisvam tų prekių judėjimui, ir neaiškumas 
dėl jų tiekimo ir poreikio COVID-19 
pandemijos sąlygomis gerokai apsunkino 
sklandų vidaus rinkos veikimą ir didelių 
grėsmių visuomenės sveikatai įveikimą 
visoje Sąjungoje;

(3) dažnai sudėtingų vaistų ir 
medicinos priemonių tiekimo grandinių 
sutrikimai, nacionaliniai eksporto 
apribojimai ir draudimai, sienų uždarymas, 
trukdantis laisvam tų prekių judėjimui, 
neaiškumas dėl jų tiekimo ir poreikio 
COVID-19 pandemijos sąlygomis ir tai, 
kad ES lygmeniu trūksta tam tikrų 
būtinųjų vaistų ar veikliųjų cheminių 
medžiagų, gerokai apsunkino sklandų 
vidaus rinkos veikimą ir didelių grėsmių 
visuomenės sveikatai įveikimą visoje 
Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 130
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dažnai sudėtingos vaistų ir 
medicinos priemonių tiekimo grandinės, 
nacionaliniai eksporto apribojimai ir 
draudimai, sienų uždarymas, trukdantis 

(3) dažnai sudėtingos vaistų ir 
medicinos priemonių tiekimo grandinės, 
nacionaliniai eksporto apribojimai ir 
draudimai, sienų uždarymas, trukdantis 
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laisvam tų prekių judėjimui, ir neaiškumas 
dėl jų tiekimo ir poreikio COVID-19 
pandemijos sąlygomis gerokai apsunkino 
sklandų vidaus rinkos veikimą ir didelių 
grėsmių visuomenės sveikatai įveikimą 
visoje Sąjungoje;

laisvam tų prekių judėjimui, ir neaiškumas 
dėl jų tiekimo ir poreikio COVID-19 
pandemijos sąlygomis gerokai apsunkino 
sklandų vidaus rinkos veikimą ir didelių 
grėsmių visuomenės sveikatai, turinčių 
rimtų pasekmių piliečiams, įveikimą 
visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 131
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) COVID krizė išryškino sunkumus, 
su kuriais susiduriama tiekiant žaliavas, 
atskleidė, kad gamybos grandinė yra labai 
susiskaidžiusi ir kad platinimo tinklus, 
kurie patys yra sudėtingi ir kuriuos 
sudarančių grandžių skaičius lygus 
gamintojų skaičiui, juos 
kontroliuojantiems subjektams sudėtinga 
tvarkyti, todėl reikia, kad valstybės iš 
tikrųjų bendradarbiautų ir kad būtų 
aiškiai apibrėžta EMA padėtis;

Or. fr

Pakeitimas 132
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) peržiūrėjus sienų valdymą, turėtų 
būti užtikrintas būtinas laisvas prekių 
judėjimas;

Or. fr
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Pakeitimas 133
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip matyti iš kelių Europos 
Parlamento pranešimų11, taip pat diskusijų, 
surengtų paskutinėms valstybėms narėms 
pirmininkaujant Europos Sąjungos 
Tarybai, vaistų stygiaus klausimui 
valstybės narės ir Europos Parlamentas 
daugelį metų teikė pirmenybę;

(4) kaip matyti iš kelių Europos 
Parlamento pranešimų11, taip pat diskusijų, 
surengtų paskutinėms valstybėms narėms 
pirmininkaujant Europos Sąjungos 
Tarybai, vaistų stygiaus klausimui 
valstybės narės ir Europos Parlamentas 
daugelį metų teikė pirmenybę, bet 
neveiksmingai;

_________________ _________________
11 2020 m. rugsėjo 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Vaistų stygius: 
kaip spręsti kylančią problemą“ 
(2020/2071(INI)).

11 2020 m. rugsėjo 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Vaistų stygius: 
kaip spręsti kylančią problemą“ 
(2020/2071(INI)).

Or. en

Pakeitimas 134
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip matyti iš kelių Europos 
Parlamento pranešimų11, taip pat diskusijų, 
surengtų paskutinėms valstybėms narėms 
pirmininkaujant Europos Sąjungos 
Tarybai, vaistų stygiaus klausimui 
valstybės narės ir Europos Parlamentas 
daugelį metų teikė pirmenybę;

(4) kaip matyti iš kelių Europos 
Parlamento pranešimų11, taip pat diskusijų, 
surengtų paskutinėms valstybėms narėms 
pirmininkaujant Europos Sąjungos 
Tarybai, vaistų stygiaus klausimas 
valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui daugelį metų buvo 
neišspręsta problema;

_________________ _________________
11 2020 m. rugsėjo 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Vaistų stygius: 

11 2020 m. rugsėjo 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Vaistų stygius: 
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kaip spręsti kylančią problemą“ 
(2020/2071(INI)).

kaip spręsti kylančią problemą“ 
(2020/2071(INI)).

Or. en

Pakeitimas 135
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kaip matyti iš kelių Europos 
Parlamento pranešimų11, taip pat diskusijų, 
surengtų paskutinėms valstybėms narėms 
pirmininkaujant Europos Sąjungos 
Tarybai, vaistų stygiaus klausimui 
valstybės narės ir Europos Parlamentas 
daugelį metų teikė pirmenybę;

(4) kaip matyti iš kelių Europos 
Parlamento pranešimų11, taip pat diskusijų, 
surengtų paskutinėms valstybėms narėms 
pirmininkaujant Europos Sąjungos 
Tarybai, vaistų stygiaus klausimams 
valstybės narės ir Europos Parlamentas 
daugelį metų teikia pirmenybę;

_________________ _________________
11 2020 m. rugsėjo 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Vaistų stygius: 
kaip spręsti kylančią problemą“ 
(2020/2071(INI)).

11 2020 m. rugsėjo 17 d. Europos 
Parlamento rezoliucija „Vaistų stygius: 
kaip spręsti kylančią problemą“ 
(2020/2071(INI)).

Or. fr

Pakeitimas 136
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ilgalaikė vaistų stygiaus problema 
Sąjungoje gerokai paaštrėjo per kelerius 
pastaruosius metus, o dėl COVID-19 
padidėjus vaistų poreikiui visame 
pasaulyje vaistų stygius dar labiau išaugo, 
todėl susilpnėjo valstybių narių sveikatos 
apsaugos sistemos ir iškilo didelė grėsmė 
pacientų sveikatai ir priežiūrai, įskaitant 
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ligų progresavimą ir simptomų 
paūmėjimą, ilgesnį priežiūros ar gydymo 
vėlavimą ar pertraukimą, ilgesnę 
hospitalizacijos trukmę, didesnį suklastotų 
vaistų naudojimo mastą, medikamentinio 
gydymo klaidas ir neigiamą poveikį, 
atsirandantį dėl to, kad trūkstami vaistai 
pakeičiami alternatyviais vaistais, 
užkrečiamųjų ligų plitimą, kurio galima 
išvengti, didelį emocinį sukrėtimą ir 
sveikatos priežiūros išlaidų didėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 137
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) COVID-19 pandemija yra aiškus 
pavyzdys, kad žmonių sveikata yra susijusi 
su gyvūnų sveikata ir aplinka ir kad 
kovojant su grėsmėmis sveikatai reikėtų 
atsižvelgti į šiuos tris aspektus;

Or. fr

Pakeitimas 138
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus;

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos ir valstybių 
narių gebėjimo greitai ir veiksmingai 
reaguoti į tokius sunkumus visuomenės 
sveikatos krizių metu struktūrinius 
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apribojimus. Labai svarbu, kad valstybės 
narės veiksmingai informuotų vienos 
kitas apie numatomą ir faktinį stygių bei 
turimas atsargas. Siekiant užtikrinti tokį 
keitimąsi informacija, vienas bendras 
informacinis punktas turėtų tapti 
nusistovėjusia stebėsenos sistema;

Or. en

Pakeitimas 139
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus;

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
esamą tam tikrų būtinais ir labai svarbiais 
įveikiant pandemiją laikomų vaistų 
stygiaus problemą ir išryškino Sąjungos 
priklausomybę nuo trečiųjų šalių, tokių 
kaip Indija ar Kinija, visų pirma veikliųjų 
cheminių medžiagų gamybos srityje, 
nepakankamą valstybių narių veiksmų 
koordinavimą ir bendradarbiavimą, 
Sąjungos gebėjimo greitai ir veiksmingai 
reaguoti į tokius sunkumus visuomenės 
sveikatos krizių metu struktūrinius 
apribojimus ir tai, kad būtina remti ir 
stiprinti mūsų pramonę įgyvendinant 
tinkamą politiką; 

Or. fr

Pakeitimas 140
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) COVID-19 pandemija paaštrino (5) COVID-19 pandemija paaštrino 
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tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus;

tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus ir būtinybę 
užtikrinti aktyvesnį ir platesnį Europos 
institucijų dalyvavimą sprendžiant ES 
piliečių sveikatos problemas;

Or. en

Pakeitimas 141
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus;

(5) COVID-19 pandemija paaštrino jau 
esamą tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 
problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus, kurie, be 
kita ko, susiję su tuo, kad nėra 
įgyvendintos reikiamos darnios 
ekonomikos, reguliavimo ir pramonės 
politikos reformos;

Or. en

Pakeitimas 142
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų stygiaus 

(5) COVID-19 pandemija paaštrino 
tam tikrų labai svarbiais įveikiant 
pandemiją laikomų vaistų, priemonių ir 
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problemą ir išryškino Sąjungos gebėjimo 
greitai ir veiksmingai reaguoti į tokius 
sunkumus visuomenės sveikatos krizių 
metu struktūrinius apribojimus;

paslaugų stygiaus problemą ir išryškino 
Sąjungos gebėjimo greitai, efektyviai ir 
veiksmingai reaguoti į tokius sunkumus 
visuomenės sveikatos krizių metu 
struktūrinius apribojimus;

Or. en

Pakeitimas 143
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant mažinti Sąjungos 
priklausomybę nuo trečiųjų valstybių ir 
spręsti gamybos bei tiekimo sutrikimų 
problemas, svarbiausia pabrėžti, kad 
svarbu įvairinti vaistų tiekimą ir viešųjų 
pirkimų sutarčių sudarymą ir būtina 
skubiai pasiūlyti valstybėms narėms 
gaires, kurios būtų grindžiamos 
optimaliais ekonomiškai tinkamiausio 
pasiūlymo kriterijų taikymo būdais, 
neapsiribojant vieninteliu mažiausios 
kainos kriterijumi. Vienu iš kriterijų 
turėtų būti laikomos ir investicijos į 
veikliųjų medžiagų ir gatavų vaistų 
gamybą ES viduje, taip pat gamybos vietos 
ir jų skaičius, tiekimo patikimumas, pelno 
reinvestavimas į mokslinius tyrimus ir 
plėtrą bei taikomi socialiniai, 
aplinkosaugos, etikos ir kokybės 
standartai;

Or. fr

Pakeitimas 144
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) todėl būtina, kad Agentūra padėtų 
Komisijai įvertinti šių produktų ir 
priemonių tiekimo grandinės atsparumą, 
kad būtų pasiektas pakankamas 
strateginis Sąjungos savarankiškumas 
sveikatos produktų ir priemonių srityje. 
Tiekimo grandinės atsparumo 
užtikrinimas visoje Sąjungoje nėra 
pirminė Agentūros misija, tačiau Europos 
vaistų agentūra (EMA) turėtų perduoti 
duomenis, žinias ir įgūdžius Komisijai ir 
ECDC, kad būtų užtikrintas tiekimo 
grandinės atsparumas Europoje. Tiekimo 
grandinės atsparumas yra keturių EMA 
darbo grupės COVID-19 darbo grupių 
dalis kartu su terapiniu atsaku, veiklos 
tęstinumu ir poveikiu bei žmogiškaisiais 
ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 145
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas, ir tai 
paskatino valstybes nares konkuruoti 
tarpusavyje, siekiant patenkinti teisėtus 
savo piliečių poreikius, prisidedant prie 
nesuderintų veiksmų nacionaliniu 
lygmeniu, tokių kaip nacionalinis atsargų 
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tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena;

kaupimas. Dėl šių problemų vėliau į 
skubotą tų produktų gamybą įsitraukė nauji 
subjektai, todėl atitikties vertinime atsirado 
kliūčių, taip pat paplito reikalavimų 
neatitinkantys, nesaugūs ir kai kuriais 
atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena, taip pat 
intensyvesnis ir ankstyvesnis dialogas su 
pramone, siekiant užkirsti kelią šiam 
stygiui ir jį sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 146
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena;

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kuri 
užtikrintų medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėseną ir pasiūlytų 
priemones, dėl kurių būtų galima susitarti 
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ir jas bendrai įgyvendinti visoje Europoje;

Or. ro

Pakeitimas 147
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena;

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena. Šios 
struktūros, be kitų įsipareigojimų, turėtų 
įvertinti tiekimo grandinės atsparumą ir 
pasitikėjimą ja;

Or. en

Pakeitimas 148
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena;

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas, dėl kurio 
pritrūksta prekių. Dėl šių problemų į tų 
produktų gamybą įsitraukė nauji subjektai, 
todėl atitikties vertinime atsirado kliūčių, 
taip pat paplito reikalavimų neatitinkantys, 
nesaugūs ir kai kuriais atvejais suklastoti 
produktai. Todėl tikslinga tinkamoje 
Sąjungos institucijoje nustatyti ilgalaikes 
struktūras, kad būtų užtikrinta medicinos 
priemonių stygiaus, atsiradusio dėl 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos, stebėsena ir koordinavimas 
Sąjungos mastu;

Or. fr

Pakeitimas 149
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 

(6) dėl sparčios COVID-19 raidos ir 
viruso išplitimo smarkiai padidėjo 
medicinos priemonių, pvz., dirbtinės 
plaučių ventiliacijos aparatų, medicininių 
kaukių ir COVID-19 testo rinkinių, 
poreikis, tačiau tiekimui neigiamą poveikį 
turėjo gamybos sutrikimai arba riboti 
pajėgumai sparčiai didinti gamybą, taip pat 
medicinos priemonių tiekimo tinklo 
sudėtingumas ir globalumas. Dėl šių 
problemų į tų produktų gamybą įsitraukė 
nauji subjektai, todėl atitikties vertinime 
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atsirado kliūčių, taip pat paplito 
reikalavimų neatitinkantys, nesaugūs ir kai 
kuriais atvejais suklastoti produktai. Todėl 
tikslinga tinkamoje Sąjungos institucijoje 
nustatyti ilgalaikes struktūras, kad būtų 
užtikrinta medicinos priemonių stygiaus, 
atsiradusio dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos, stebėsena;

atsirado kliūčių, taip pat paplito pernelyg 
brangūs, reikalavimų neatitinkantys, 
nesaugūs ir kai kuriais atvejais suklastoti 
produktai. Todėl tikslinga tinkamoje 
Sąjungos institucijoje nustatyti ilgalaikes 
struktūras, kad būtų užtikrinta medicinos 
priemonių stygiaus, atsiradusio dėl 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos, stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 150
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) pirmaisiais COVID-19 pandemijos 
etapais nesuderinti veiksmai nacionaliniu 
lygmeniu, tokie kaip nacionalinis atsargų 
kaupimas, pakenkė pramonės galimybėms 
užtikrinti vienodą tiekimą visose rinkose. 
Tai patirtis, kurios reikia vengti bet 
kokiomis krizinėmis situacijomis, ir 
pabrėžia, kad skubiai reikia tvirtesnio ir 
veiksmingesnio koordinavimo Sąjungos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 151
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) per COVID-19 pandemiją 
paaiškėjo, kad būtinas aktyvesnis Europos 
vaistų agentūros bendradarbiavimas su 
valstybėmis narėmis ir farmacijos 
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pramone, siekiant padidinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus kovoti su 
būsimomis ekstremaliosiomis sveikatos 
situacijomis ar didelio masto nelaimėmis;

Or. en

Pakeitimas 152
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti gydymo vaistais klaidas, ilgesnę 
gydymo ligoninėje trukmę ir 
nepageidaujamas reakcijas paskyrus 
netinkamus produktus, kurie naudojami 
kaip neprieinamų vaistų pakaitalas. 
Medicinos priemonių stygius gali sukelti 
diagnostinių išteklių stygių, neigiamas 
pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 
ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus arba jį uždrausti ir 
imtis kitų nacionalinių apsaugos 
priemonių, kurios gali turėti didelį poveikį 
vidaus rinkos veikimui, kaip antai 
netinkamų atsargų sudarymas. Be to, 
vaistų stygius gali Sąjungoje sukelti didelį 
pavojų ligonių sveikatai dėl vaistų 
neprieinamumo, o tai gali lemti gydymo 
vaistais klaidas, ilgesnę gydymo ligoninėje 
trukmę ir nepageidaujamas reakcijas 
paskyrus netinkamus produktus, kurie 
naudojami kaip neprieinamų vaistų 
pakaitalas. Medicinos priemonių stygius 
gali sukelti diagnostinių išteklių stygių, 
neigiamas pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių arba tinkamų 
apsaugos priemonių, kaip antai kaukių, 
pirštinių, apsauginių drabužių, tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
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priemonių stebėseną; klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 
ypatingos svarbos žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų ir medicinos priemonių 
stebėseną bei geresnį koordinavimą 
Sąjungos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 153
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti gydymo vaistais klaidas, ilgesnę 
gydymo ligoninėje trukmę ir 
nepageidaujamas reakcijas paskyrus 
netinkamus produktus, kurie naudojami 
kaip neprieinamų vaistų pakaitalas. 
Medicinos priemonių stygius gali sukelti 
diagnostinių išteklių stygių, neigiamas 
pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti gydymo vaistais klaidas, ilgesnę 
gydymo ligoninėje trukmę ir 
nepageidaujamas reakcijas paskyrus 
netinkamus produktus, kurie naudojami 
kaip neprieinamų vaistų pakaitalas. 
Medicinos priemonių stygius gali sukelti 
diagnostinių išteklių stygių, neigiamas 
pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 
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ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 
priemonių stebėseną;

ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 
priemonių stebėseną efektyviausiu būdu ir 
siekiant išvengti nereikalingos naštos 
suinteresuotiesiems subjektams, nes tai 
gali apriboti išteklius ir sukelti papildomą 
vėlavimą;

Or. en

Pakeitimas 154
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti gydymo vaistais klaidas, ilgesnę 
gydymo ligoninėje trukmę ir 
nepageidaujamas reakcijas paskyrus 
netinkamus produktus, kurie naudojami 
kaip neprieinamų vaistų pakaitalas. 
Medicinos priemonių stygius gali sukelti 
diagnostinių išteklių stygių, neigiamas 
pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti gydymo vaistais klaidas, ilgesnę 
gydymo ligoninėje trukmę ir 
nepageidaujamas reakcijas paskyrus 
netinkamus produktus, kurie naudojami 
kaip neprieinamų vaistų pakaitalas. 
Medicinos priemonių stygius gali sukelti 
diagnostinių išteklių stygių, neigiamas 
pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 
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ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 
priemonių stebėseną;

ypatingos svarbos žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų ir medicinos 
priemonių stebėseną;

Or. fr

Pakeitimas 155
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti gydymo vaistais klaidas, ilgesnę 
gydymo ligoninėje trukmę ir 
nepageidaujamas reakcijas paskyrus 
netinkamus produktus, kurie naudojami 
kaip neprieinamų vaistų pakaitalas. 
Medicinos priemonių stygius gali sukelti 
diagnostinių išteklių stygių, neigiamas 
pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 
ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 
priemonių stebėseną;

(7) pasiūlos ir paklausos 
neapibrėžtumas bei svarbių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus rizika esant 
tokiai ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai kaip COVID-19 pandemija gali 
paskatinti valstybes nares nustatyti 
eksporto apribojimus ir imtis kitų 
nacionalinių apsaugos priemonių, kurios 
gali turėti didelį poveikį vidaus rinkos 
veikimui. Be to, vaistų stygius gali 
Sąjungoje sukelti didelį pavojų ligonių 
sveikatai dėl vaistų neprieinamumo, o tai 
gali lemti priešlaikinę mirtį, gydymo 
vaistais klaidas, ilgesnę gydymo ligoninėje 
trukmę ir nepageidaujamas reakcijas 
paskyrus netinkamus produktus, kurie 
naudojami kaip neprieinamų vaistų 
pakaitalas. Medicinos priemonių stygius 
gali sukelti diagnostinių išteklių stygių, 
neigiamas pasekmes visuomenės sveikatos 
priemonėms, gydymo nepakankamumą 
arba ligos paūmėjimą, taip pat gali 
sutrukdyti sveikatos priežiūros 
specialistams tinkamai atlikti savo 
užduotis. Šis stygius taip pat gali daryti 
didelį poveikį konkretaus patogeno 
išplitimo dėl, pavyzdžiui, nepakankamo 
COVID-19 testo rinkinių tiekimo, 
kontrolei. Todėl svarbu spręsti stygiaus 
klausimą ir stiprinti bei oficialiai įtvirtinti 
ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 
priemonių stebėseną;
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Or. en

Pakeitimas 156
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reikia kurti ir susiklosčius 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms Sąjungoje kuo skubiau pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, kurie gali 
išgydyti tokias ekstremaliąsias situacijas 
sukeliančias ligas, užkirsti joms kelią ar 
padėti jas diagnozuoti. COVID-19 
pandemijos metu taip pat paaiškėjo, kad 
nepakankamai optimaliai vykdomas 
daugiašalių klinikinių tyrimų 
koordinavimas ir priimami sprendimai dėl 
jų, taip pat Sąjungos lygmeniu teikiamos 
konsultacijos dėl vaistų naudojimo pagal 
nacionalines vilties vaistų vartojimo 
programas arba ne pagal Sąjungoje 
patvirtintas jų indikacijas, todėl vėluojama 
panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus bei 
kurti ir pateikti naujus ar pakeistos 
paskirties vaistus;

(8) tam tikrais atvejais valdžios 
institucijos, privatusis sektorius ir 
akademinė bendruomenė per bendras 
įmones turi kurti ir susiklosčius 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms Sąjungoje kuo skubiau pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, kurie gali 
išgydyti tokias ekstremaliąsias situacijas 
sukeliančias ligas, užkirsti joms kelią ar 
padėti jas diagnozuoti. COVID-19 
pandemijos metu taip pat paaiškėjo, kad 
nepakankamai optimaliai vykdomas 
daugiašalių klinikinių tyrimų 
koordinavimas ir priimami sprendimai dėl 
jų, taip pat Sąjungos lygmeniu teikiamos 
konsultacijos dėl vaistų naudojimo pagal 
nacionalines vilties vaistų vartojimo 
programas arba ne pagal Sąjungoje 
patvirtintas jų indikacijas, todėl vėluojama 
panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus bei 
kurti ir pateikti naujus ar pakeistos 
paskirties vaistus;

Or. ro

Pakeitimas 157
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) COVID-19 pandemijos metu 
vykdyti klinikiniai tyrimai atskleidė 
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milžinišką tų pačių intervencinių veiksmų 
tyrimų dubliavimąsi, gausybę smulkių 
tyrimų, per menką atstovavimą svarbioms 
gyventojų grupėms, atsižvelgiant į lytį, 
amžių, etniškumą ar medicinines 
gretutines ligas, taip pat nepakankamą 
bendradarbiavimą, dėl kurių padidėjo 
mokslinių tyrimų švaistymo pavojus. 
Siekiant pagerinti klinikinių tyrimų 
darbotvarkę, tarptautinės reguliavimo 
institucijos pabrėžė, kad reikia parengti 
patikimus įrodymus dėl vaistų kokybės, 
veiksmingumo ir saugumo. Pagrindinis 
būdas gauti patikimų įrodymų yra atlikti 
suderintus, tinkamai parengtus, tinkamai 
aprūpintus, didelio masto, atsitiktinius ir 
kontroliuojamus tyrimus. Klinikinių 
tyrimų rezultatai ir duomenys turėtų būti 
skelbiami viešai;

Or. en

Pakeitimas 158
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) COVID-19 pandemijos metu 
vykdyti klinikiniai tyrimai atskleidė 
milžinišką tų pačių intervencinių veiksmų 
tyrimų dubliavimąsi, gausybę smulkių 
tyrimų, per menką atstovavimą svarbioms 
gyventojų grupėms, taip pat nepakankamą 
bendradarbiavimą, dėl kurių padidėjo 
mokslinių tyrimų švaistymo pavojus. 
Siekiant pagerinti klinikinių tyrimų 
darbotvarkę, tarptautinės reguliavimo 
institucijos pabrėžė, kad reikia parengti 
patikimus įrodymus dėl vaistų kokybės, 
veiksmingumo ir saugumo. Pagrindinis 
būdas gauti patikimų įrodymų yra atlikti 
suderintus, tinkamai parengtus, tinkamai 
aprūpintus, didelio masto, atsitiktinius ir 
kontroliuojamus tyrimus. Klinikinių 
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tyrimų rezultatai ir duomenys turėtų būti 
skelbiami viešai;

Or. en

Pakeitimas 159
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) siekdama paspartinti, palengvinti 
ir koordinuoti klinikinių tyrimų pradėjimą 
ir plėtrą Europoje, Agentūra turėtų 
visapusiškai naudotis esamais tinklais, 
įskaitant Vaistų agentūrų vadovus, 
Klinikinių tyrimų palengvinimo ir 
koordinavimo grupę (angl. Clinical Trials 
Facilitation and Coordination Group, 
CTAG) ir Europos klinikinių tyrimų 
infrastruktūros tinklą (angl. European 
Clinical Research Infrastructure 
Network, ECRIN).

Or. en

Pakeitimas 160
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) siekdama paspartinti, palengvinti 
ir koordinuoti klinikinių tyrimų plėtrą ir 
pradėjimą Europoje, Agentūra turėtų 
visapusiškai naudotis esamais tinklais, 
kaip antai Vaistų agentūrų vadovais, 
Klinikinių tyrimų palengvinimo ir 
koordinavimo grupe (angl. Clinical Trials 
Facilitation and Coordination Group, 
CTAG) ir Europos klinikinių tyrimų 
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infrastruktūros tinklu (angl. European 
Clinical Research Infrastructure 
Network, ECRIN).

Or. en

Pakeitimas 161
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 
(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ir valstybių narių 
sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, skirtus 
COVID-19 ligai gydyti arba sutrukdyti jai 
išplisti, taip pat palengvinti ir paspartinti 
gydymo būdų bei vakcinų kūrimą ir jų 
rinkodaros leidimų išdavimą;

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 
(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ir valstybių narių 
sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, skirtus 
COVID-19 ligai gydyti arba sutrukdyti jai 
išplisti, taip pat palengvinti ir paspartinti 
gydymo būdų bei vakcinų kūrimą ir jų 
rinkodaros leidimų išdavimą. Reikėtų 
atsižvelgti į šiuos ad hoc sprendimus ir į 
visą pandemijos metu įgytą patirtį, kad 
būtų galima geriau panaudoti Agentūros 
galimybes kovoti su būsimais protrūkiais;

Or. en

Pakeitimas 162
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 
(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ir valstybių narių 

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 
(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ar kitų vaistų tiekimo 
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sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, skirtus 
COVID-19 ligai gydyti arba sutrukdyti jai 
išplisti, taip pat palengvinti ir paspartinti 
gydymo būdų bei vakcinų kūrimą ir jų 
rinkodaros leidimų išdavimą;

grandinės suinteresuotųjų subjektų ir 
valstybių narių sąlyginius susitarimus, 
siekiant pateikti saugius ir veiksmingus 
vaistus, skirtus COVID-19 ligai gydyti 
arba sutrukdyti jai išplisti, taip pat 
palengvinti ir paspartinti gydymo būdų bei 
vakcinų kūrimą ir jų rinkodaros leidimų 
išdavimą;

Or. fr

Pakeitimas 163
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 
(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ir valstybių narių 
sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, skirtus 
COVID-19 ligai gydyti arba sutrukdyti jai 
išplisti, taip pat palengvinti ir paspartinti 
gydymo būdų bei vakcinų kūrimą ir jų 
rinkodaros leidimų išdavimą;

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 
(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų, kitų vaistų tiekimo 
grandinės subjektų ir valstybių narių 
sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, skirtus 
COVID-19 ligai gydyti arba sutrukdyti jai 
išplisti, taip pat palengvinti ir paspartinti 
gydymo būdų bei vakcinų kūrimą ir jų 
rinkodaros leidimų išdavimą;

Or. en

Pakeitimas 164
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 

(9) COVID-19 pandemijos metu 
reikėjo rasti ad hoc sprendimus, įskaitant 
Komisijos, Europos vaistų agentūros 



AM\1229960LT.docx 35/325 PE691.443v01-00

LT

(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ir valstybių narių 
sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
saugius ir veiksmingus vaistus, skirtus 
COVID-19 ligai gydyti arba sutrukdyti jai 
išplisti, taip pat palengvinti ir paspartinti 
gydymo būdų bei vakcinų kūrimą ir jų 
rinkodaros leidimų išdavimą;

(toliau – Agentūra), rinkodaros leidimų 
turėtojų, gamintojų ir valstybių narių 
sąlyginius susitarimus, siekiant pateikti 
valstybėms narėms saugius ir veiksmingus 
vaistus, skirtus COVID-19 ligai gydyti 
arba sutrukdyti jai išplisti, taip pat 
palengvinti ir paspartinti gydymo būdų bei 
vakcinų kūrimą ir jų rinkodaros leidimų 
išdavimą;

Or. ro

Pakeitimas 165
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant sudaryti sąlygas tiekti 
vaistus COVID-19 pandemijos metu, 
rinkodaros leidimų turėtojams buvo 
taikomas lankstus reguliavimas, 
apimantis, pavyzdžiui, veikliųjų medžiagų 
tiekėjų keitimo procedūras, naujų 
gamybos vietų nustatymą ir paspartintą 
importo leidimų tvarkymą, padedantį 
sumažinti vaistų stygių. Siekiant išvengti 
tokių situacijų ateityje, šie sprendimai 
turėtų būti taikomi nuolat, o siekiant 
išvengti vidaus rinkos susiskaidymo ir 
neveiksmingo darbo, šis lankstus 
reglamentavimas turėtų būti nuosekliai 
taikomas valstybėse narėse;

Or. fr

Pakeitimas 166
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą;

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą. Sąjungos veiksmai turėtų būti 
suderinami su PSO bendros sveikatos 
koncepcija, taip pat su principu „sveikatos 
klausimai visų sričių politikoje“, 
pripažįstant žmonių ir gyvūnų sveikatos 
bei aplinkos tarpusavio sąsajas ir 
tarpsektorinį sveikatos politikos pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 167
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą;

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą, siekiant strategiškai papildyti 
Komisijos ir kitų esamų agentūrų 
pastangas šiuo tikslu, taip pat būsimų 
pagrindinių agentūrų, tokių kaip siūloma 
Europos reagavimo į ekstremaliąsias 
sveikatos situacijas institucija (HERA), 
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pastangas;

Or. en

Pakeitimas 168
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą;

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą. Reikalavimai galėtų būti apibrėžti 
glaudžiai bendradarbiaujant valdžios 
institucijoms, pramonei ir atitinkamiems 
farmacijos tiekimo grandinės subjektams;

Or. en

Pakeitimas 169
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti ir geriau koordinuoti vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
taisykles bei, stipriau remiant mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, palengvinti vaistų, 
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krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą;

kuriais potencialiai galima išgydyti 
visuomenės sveikatos krizes sukeliančias 
ligas, užkirsti joms kelią ar padėti jas 
diagnozuoti, tyrimus ir kūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 170
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą;

(10) todėl, siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir prisidėti 
prie aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos užtikrinimo, yra tikslinga 
suderinti vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėsenos taisykles bei 
palengvinti žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms 
kelią ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą.

Or. fr

Pakeitimas 171
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant užtikrinti geresnį tų 
produktų vidaus rinkos veikimą ir 
prisidėti prie aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugos užtikrinimo, yra 
tikslinga palengvinti žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų, kuriais potencialiai 
galima išgydyti visuomenės sveikatos 
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krizes sukeliančias ligas, įskaitant 
zoonozes, kurių rizika didėja, ypač 
susijusias su žmonių ir gyvūnų ekologinės 
padėties pasikeitimais, užkirsti joms kelią 
ar padėti jas diagnozuoti, tyrimus ir 
kūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 172
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant užtikrinti sveikatos 
sistemų veiksmingumą, svarbiausia įdiegti 
testavimą nepalankiomis sąlygomis (angl. 
„stress test“), kuriuo būtų vertinamas 
sveikatos priežiūros sistemų atsparumas 
ištikus krizei, kaip veiksmingas būdas 
spręsti vaistų stygiaus pandemijų metu 
problemą ir nustatyti struktūrinės rizikos 
faktorius, kurie prisideda prie vaistų 
stygiaus atsiradimo;

Or. fr

Pakeitimas 173
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų vaistų ir medicinos priemonių 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą, kuri yra svarbi 
siekiant tų tikslų. Be to, šiuo reglamentu 
siekiama užtikrinti vaistų, galinčių padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 

(11) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų ir medicinos priemonių vidaus 
rinkos veikimą ir aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą, kuri yra svarbi siekiant 
tų tikslų. Be to, šiuo reglamentu siekiama 
užtikrinti vaistų, galinčių padėti įveikti 
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sveikatos situacijas, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Abiejų tikslų yra siekiama 
tuo pačiu metu ir jie yra neatskiriamai 
tarpusavyje susiję ir nė vienas nėra antrinis 
kito atžvilgiu. Remiantis SESV 114 
straipsniu, šiuo reglamentu nustatoma 
vaistų ir medicinos priemonių stygiaus 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo apie jį 
visuomenės sveikatos krizių laikotarpiu 
sistema. Pagal SESV 168 straipsnio 4 
dalies c punktą šiame reglamente numatyta 
sustiprinta Sąjungos sistema, kuria 
užtikrinama vaistų ir medicinos priemonių 
kokybė ir saugumas;

ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Abiejų tikslų yra siekiama 
tuo pačiu metu ir jie yra neatskiriamai 
tarpusavyje susiję ir nė vienas nėra antrinis 
kito atžvilgiu. Remiantis SESV 114 
straipsniu, šiuo reglamentu nustatoma 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos ir 
ataskaitų teikimo apie jį visuomenės 
sveikatos krizių laikotarpiu sistema. Pagal 
SESV 168 straipsnio 4 dalies c punktą 
šiame reglamente numatyta sustiprinta 
Sąjungos sistema, kuria užtikrinama vaistų 
ir medicinos priemonių kokybė ir 
saugumas;

Or. fr

Pakeitimas 174
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų vaistų ir medicinos priemonių 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą, kuri yra svarbi 
siekiant tų tikslų. Be to, šiuo reglamentu 
siekiama užtikrinti vaistų, galinčių padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą. Abiejų tikslų yra siekiama 
tuo pačiu metu ir jie yra neatskiriamai 
tarpusavyje susiję ir nė vienas nėra antrinis 
kito atžvilgiu. Remiantis SESV 114 
straipsniu, šiuo reglamentu nustatoma 
vaistų ir medicinos priemonių stygiaus 
stebėsenos ir ataskaitų teikimo apie jį 
visuomenės sveikatos krizių laikotarpiu 
sistema. Pagal SESV 168 straipsnio 4 
dalies c punktą šiame reglamente numatyta 
sustiprinta Sąjungos sistema, kuria 
užtikrinama vaistų ir medicinos priemonių 

(11) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
sklandų vaistų ir medicinos priemonių 
vidaus rinkos veikimą, taip pat aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsaugą, kuri yra 
svarbi siekiant tų tikslų. Be to, šiuo 
reglamentu siekiama užtikrinti vaistų, 
galinčių padėti įveikti ekstremaliąsias 
visuomenės sveikatos situacijas, kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą. Abiejų tikslų 
yra siekiama tuo pačiu metu ir jie yra 
neatskiriamai tarpusavyje susiję ir nė 
vienas nėra antrinis kito atžvilgiu. 
Remiantis SESV 114 straipsniu, šiuo 
reglamentu nustatoma vaistų ir medicinos 
priemonių stygiaus stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo apie jį visuomenės sveikatos krizių 
laikotarpiu sistema. Pagal SESV 168 
straipsnio 4 dalies c punktą šiame 
reglamente numatyta sustiprinta Sąjungos 
sistema, kuria užtikrinama vaistų ir 
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kokybė ir saugumas; medicinos priemonių kokybė ir saugumas;

Or. en

Pakeitimas 175
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
visos Europos koordinavimo ir 
informavimo sistemą, kad būtų pašalintas 
visas faktinis ir įprastomis sąlygomis 
atsirandantis vaistų stygius, siekiant 
geriau valdyti krizę. Šiuo atžvilgiu šis 
reglamentas suteikia suderintos visos 
Europos sąveikios ir skaitmeninės 
ataskaitų apie stygių teikimo ir pranešimo 
sistemos sukūrimo pagrindą, tarpusavyje 
sujungiant nacionalines ataskaitų teikimo 
sistemas su skaitmeninėse ir suderintose 
srityje surinktais duomenimis ir remiantis 
bendra apibrėžtimi, apimančia tiek 
centralizuotos, tiek nacionalinės 
rinkodaros teises. Kai kuriose valstybėse 
narėse jau naudojamos su skaitmeninių 
pranešimų sistemomis susijusios žinios 
turėtų būti naudojamos kaip geriausia 
patirtis kuriant visos Europos suderintą 
sistemą.
Tokia suderinta ir skaitmeninė sistema 
turėtų būti paremta abipusiu pramonės ir 
valdžios institucijų bendradarbiavimu, 
kuris yra išankstinė sąlyga siekiant 
aktyviai spręsti vaistų stygiaus problemą, 
naudojant dviejų mėnesių ataskaitų 
teikimo laiką siekiant jo išvengti. Tokių 
informacinių ir ryšių sistemų derinys 
užtikrintų skaidrumą, kurio reikia imantis 
veiksmų, kuriais užkertamas kelias 
tarpvalstybiniam stygiui ir jis mažinamas, 
galiausiai užtikrinant, kad nebūtų 
pakenkta visuomenės sveikatai ir 
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pacientai galėtų netrukdomai gauti vaistų. 
Tai taip pat sudarytų sąlygas 
koordinavimui ir solidarumui, padidintų 
veiksmingumą, užtikrintų geresnį 
matomumą ir nuspėjamumą krizinių 
situacijų metu, paspartintų sprendimų 
priėmimo procesą, kartu išvengiant 
pastangų dubliavimo, biurokratinės 
naštos ir nepakankamos komunikacijos;

Or. en

Pakeitimas 176
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Reglamente nustatyta sistema, 
kuria sprendžiama stygiaus problema 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių metu. 
Vis dėlto vaistų ir medicinos priemonių 
stygius yra įsisenėjusi problema, 
dešimtmečiais daranti vis didesnę įtaką 
ES piliečių sveikatai ir gyvenimui. Todėl 
šis reglamentas turėtų būti pirmas 
žingsnis gerinant ES atsaką į šią ilgalaikę 
problemą. Vėliau Komisija turėtų 
pasiūlyti išplėsti šią sistemą, siekdama 
užtikrinti, kad stygiaus problema būtų 
plačiai ir nuolat sprendžiama, atliekant 
būsimą Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
Direktyvos 2001/83/EB persvarstymą;

Or. en

Pakeitimas 177
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos Sąjungos sveikatos 
koordinavimo ir ankstyvojo perspėjimo 
skaitmeninės sąveikios sistemos 
pagrindus, stebėti ir pranešti apie vaistų 
stygių, remiantis bendromis apibrėžtimis 
ir procedūromis, kad būtų užtikrintas 
geresnis pasirengimas ir atsakas krizės 
metu. Turėtų būti dalijamasi dabartine 
geriausia patirtimi, įgyta skaitmeninių 
ataskaitų teikimo sistemų srityje 
nacionaliniu lygmeniu, ir į ją atsižvelgta 
atlikus bendrą vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 178
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant sustiprinti pasirengimą 
krizei ir jos valdymą vaistų ir medicinos 
priemonių srityje bei padidinti atsparumą ir 
solidarumą visoje Sąjungoje, reikia 
patikslinti procedūras ir įvairių atitinkamų 
susijusių subjektų atitinkamus vaidmenis ir 
pareigas. Sistema turi būti grindžiama 
ad hoc sprendimais, rastais reaguojant į 
COVID-19 pandemiją;

(12) siekiant sustiprinti pasirengimą 
krizei ir jos valdymą vaistų ir medicinos 
priemonių srityje bei padidinti atsparumą ir 
solidarumą visoje Sąjungoje, reikia 
patikslinti procedūras ir įvairių atitinkamų 
susijusių subjektų atitinkamus vaidmenis ir 
pareigas. Sistema turi būti grindžiama 
ad hoc sprendimais, rastais reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, kurių efektyvumas 
ir operatyvumas pasitvirtino ir kuriais 
remiantis galima parengti pagrindinius 
protokolus;

Or. en

Pakeitimas 179
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant sustiprinti pasirengimą 
krizei ir jos valdymą vaistų ir medicinos 
priemonių srityje bei padidinti atsparumą ir 
solidarumą visoje Sąjungoje, reikia 
patikslinti procedūras ir įvairių atitinkamų 
susijusių subjektų atitinkamus vaidmenis ir 
pareigas. Sistema turi būti grindžiama ad 
hoc sprendimais, rastais reaguojant į 
COVID-19 pandemiją;

(12) siekiant sustiprinti pasirengimą 
krizei ir jos valdymą vaistų ir medicinos 
priemonių srityje bei padidinti atsparumą ir 
solidarumą visoje Sąjungoje, reikia 
patikslinti procedūras ir įvairių atitinkamų 
susijusių subjektų atitinkamus vaidmenis ir 
pareigas. Sistema turi būti grindžiama ad 
hoc sprendimais, rastais reaguojant į 
COVID-19 pandemiją, kartu išliekant 
pakankamai lanksčiais, kad būtų galima 
kuo efektyviau įveikti bet kokią sveikatos 
krizę visuomenės sveikatos ir pacientų 
labui;

Or. en

Pakeitimas 180
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant sustiprinti pasirengimą 
krizei ir jos valdymą vaistų ir medicinos 
priemonių srityje bei padidinti atsparumą ir 
solidarumą visoje Sąjungoje, reikia 
patikslinti procedūras ir įvairių atitinkamų 
susijusių subjektų atitinkamus vaidmenis ir 
pareigas. Sistema turi būti grindžiama ad 
hoc sprendimais, rastais reaguojant į 
COVID-19 pandemiją;

(12) siekiant sustiprinti pasirengimą 
krizei ir jos valdymą žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų ir medicinos 
priemonių srityje bei padidinti atsparumą ir 
solidarumą visoje Sąjungoje, reikia 
patikslinti procedūras ir įvairių atitinkamų 
susijusių subjektų atitinkamus vaidmenis ir 
pareigas. Sistema turi būti grindžiama ad 
hoc sprendimais, rastais reaguojant į 
COVID-19 pandemiją;

Or. fr

Pakeitimas 181
Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 
visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų ir valstybių narių per paskirtus 
informacinius punktus;

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų, 
asmeninių apsaugos priemonių ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, grindžiamą bendrųjų duomenų 
sritimis, kuria susijusioms nacionalinėms 
ir Sąjungos valdžios institucijoms bus 
sudarytos palankesnės sąlygos tinkamai 
gauti ypatingos svarbos vaistų ir medicinos 
priemonių ekstremaliųjų visuomenės 
sveikatos situacijų ir didelio masto 
nelaimių, galinčių daryti didelį poveikį 
visuomenės sveikatai, metu. Siekiant 
užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos 
krizių valdymą ir koordinavimą bei 
konsultacijų dėl vaistų, kuriais potencialiai 
galima įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, tyrimų ir kūrimo 
teikimą, tą sistemą reikia papildyti 
patobulintomis telematinėmis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, taip pat išvengti pateiktos 
informacijos dubliavimosi, sistema turėtų 
būti sąveiki su nacionaline pranešimo 
apie stygių sistema, o Agentūra turi gebėti 
paprašyti pateikti ir gauti papildomą 
informaciją ir duomenis, kurie dar 
neįtraukti į sistemą, iš atitinkamų 
rinkodaros leidimų turėtojų, gamintojų ir 
valstybių narių, kurie visi turėtų būti 
įsipareigoję teikti išsamią informaciją ir 
duomenis per paskirtus informacinius 
punktus (pramonės bendrų kontaktinių 
punktų sistemą ir vieną bendrą 
informacinį punktą);

Or. en

Pakeitimas 182
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 
visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų ir valstybių narių per paskirtus 
informacinius punktus;

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų metu ir gauti ypatingos svarbos 
vaistų, priemonių ir taikomųjų programų 
didelio masto nelaimių, galinčių daryti 
didelį poveikį visuomenės sveikatai, metu. 
Siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės 
sveikatos krizių valdymą ir koordinavimą 
bei konsultacijų dėl vaistų, kuriais 
potencialiai galima įveikti ekstremaliąsias 
visuomenės sveikatos situacijas, tyrimų, 
inovacijų ir kūrimo teikimą, tą sistemą 
reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų ir valstybių narių per paskirtus 
informacinius punktus. Jei kuris nors iš 
pirmiau minėtų suinteresuotųjų subjektų 
nepateikia Agentūrai informacijos per 
Agentūros nustatytą laiką, Komisija 
turėtų padėti Agentūrai gauti tokią 
informaciją ir numatyti galimą sankciją, 
kuri taip pat turėtų būti tinkamai viešai 
paskelbta;

Or. en

Pakeitimas 183
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 
visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų ir valstybių narių per paskirtus 
informacinius punktus;

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 
visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima sumažinti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų, didmenininkų ir valstybių narių 
per paskirtus informacinius punktus. 
Agentūra taip pat turėtų sukurti keitimosi 
informacija apie vaistų ir medicinos 
priemonių prieinamumą su sveikatos 
priežiūros specialistais, visų pirma su 
gydytojais, visuomenės ir ligoninių 
vaistininkais, vartotojais ir pacientais, per 
nacionalines vaistų agentūras sistemą;

Or. en

Pakeitimas 184
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 

(13) reikia nustatyti suderintą Europos 
sveikatos sąjungos skaitmeninę ir sąveikią 
ankstyvojo perspėjimo apie vaistų ir 
medicinos priemonių stygių sistemą, kuria 
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vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 
visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų ir valstybių narių per paskirtus 
informacinius punktus;

bus sudarytos palankesnės sąlygos 
tinkamai gauti ypatingos svarbos vaistų ir 
medicinos priemonių ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų ir didelio 
masto nelaimių, galinčių daryti didelį 
poveikį visuomenės sveikatai, metu. 
Siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės 
sveikatos krizių valdymą ir koordinavimą 
bei konsultacijų dėl vaistų, kuriais 
potencialiai galima įveikti ekstremaliąsias 
visuomenės sveikatos situacijas, tyrimų ir 
kūrimo teikimą, tą sistemą reikia papildyti 
patobulintomis struktūromis. Siekiant 
palengvinti galimo ar faktinio vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėseną ir 
ataskaitų apie jį teikimą, Agentūra turi 
gebėti gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų, atitinkamų farmacijos tiekimo 
grandinės subjektų ir valstybių narių 
nacionalinių agentūrų, tiesiogiai 
naudojantis nacionaliniu lygmeniu įkelta 
informacija, prieinama Europos Sąjungos 
sąveikioje ir skaitmeninėje ankstyvojo 
perspėjimo apie sveikatą sistemoje, 
vengiant ataskaitų teikimo reikalavimų 
dubliavimosi skirtingais lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 185
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 

(13) reikia nustatyti suderintą vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus stebėsenos 
sistemą, kuria bus sudarytos palankesnės 
sąlygos tinkamai gauti ypatingos svarbos 
vaistų ir medicinos priemonių 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių, galinčių 
daryti didelį poveikį visuomenės sveikatai, 
metu. Siekiant užtikrinti tinkamą 
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visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio vaistų ir medicinos priemonių 
stygiaus stebėseną ir ataskaitų apie jį 
teikimą, Agentūra turi gebėti paprašyti 
pateikti ir gauti informaciją ir duomenis iš 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų, 
gamintojų ir valstybių narių per paskirtus 
informacinius punktus;

visuomenės sveikatos krizių valdymą ir 
koordinavimą bei konsultacijų dėl vaistų, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, tyrimų ir kūrimo teikimą, tą 
sistemą reikia papildyti patobulintomis 
struktūromis. Siekiant palengvinti galimo 
ar faktinio žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų ir medicinos priemonių stygiaus 
stebėseną ir ataskaitų apie jį teikimą, 
Agentūra turi gebėti paprašyti pateikti ir 
gauti informaciją ir duomenis iš atitinkamų 
rinkodaros leidimų turėtojų, gamintojų ir 
valstybių narių per paskirtus informacinius 
punktus;

Or. fr

Pakeitimas 186
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) tačiau, siekiant palengvinti vaistų 
stygiaus prevenciją, stebėseną ir 
informacijos apie jį teikimą, reikėtų, kad 
Sąjunga ir valstybės narės sukurtų 
elektroninę platformą, kurioje būtų 
galima nustatyti, kiek atsargų turima, taip 
pat įvertinti bei prognozuoti vaistų stygių 
ir užkirsti jam kelią. Siekiant palengvinti 
tokios sistemos kūrimą, būtų galima 
pasimokyti iš tokių projektų kaip 
CISMED, kuriuos Sąjunga finansuoja 
pagal programą „Europos horizontas“. 
Platforma turėtų suteikti nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms realiuoju 
laiku prieigą prie duomenų apie 
netenkinamus didmeninių platintojų, 
visuomenės vaistinių ir ligoninių vaistinių 
poreikius, teikiant tikslius duomenis, kad 
būtų galima suprasti tiekimo grandinės 
veikimą ir iš anksto numatyti galimą 
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vaistų stygių. Platforma taip pat turėtų 
veikti kaip vienintelis rinkodaros leidimų 
turėtojų ir didmeninių platintojų portalas, 
kuriame teikiama informacija didelio 
masto nelaimių ir ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų metu, kai 
tik ji bus visiškai įgyvendinta, siekiant 
padidinti veiksmingumą, nuspėjamumą 
krizių metu ir paspartinti sprendimų 
priėmimo procesą, kartu vengiant 
pastangų dubliavimosi ir nepagrįstos 
naštos visiems suinteresuotiesiems 
subjektams. Siekiant palengvinti 
Agentūros atliekamą koordinavimo 
vaidmenį, valstybių narių tiekimo 
stebėsenos platformos turėtų būti 
sąveikios ir jų informacija turėtų būti 
atkartojama Agentūros tvarkomoje 
Sąjungos duomenų bazėje. Siekiant 
paspartinti sistemos įgyvendinimą 
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, jos 
plėtojimas ir įgyvendinimas turėtų būti 
remiamas Sąjungos lėšomis, be kita ko, 
pagal programą „ES – sveikatos labui“ 
arba Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2021/241 nustatytą 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę1a;
_________________
1a 2021 m. vasario 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 17).

Or. en

Pagrindimas

Nors pritariama pranešėjo pasiūlymui dėl supaprastintos ir bendros platformos, skirtos 
stebėti, aptikti, numatyti vaistų stygių ir užkirsti jam kelią, kad būtų galima nedelsiant veikti 
ruošiantis sveikatos krizei ar jos metu, stebėjimo ir sekimo sistema atrodo pernelyg brangi ir 
sudėtinga vaistinėms, ligoninėms ir savarankiškai dirbantiems gydytojams. Todėl siūloma iš 
dalies pakeisti jo pasiūlymą, kad būtų remiamasi atsargų kiekiais visoje tiekimo grandinėje, o 
ne kiekvieno atskiro produkto sekimo ir stebėjimo sistema.
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Pakeitimas 187
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti tinkamą 
valstybių narių strategijų įgyvendinimą ir 
koordinavimą, visų pirma atsargų 
valdymo srityje, svarbiausia, kad 
Agentūra taptų reguliavimo institucija, 
Europos Sąjungos lygmeniu atsakinga už 
vaistų stygiaus prevenciją tiek krizių 
metu, tiek įprastomis sąlygomis, o tuo 
tikslu reikėtų padidinti jos įgaliojimus ir 
išteklius;

Or. fr

Pakeitimas 188
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Agentūra kartu su Komisija taip 
pat turėtų kuo labiau stengtis kovoti su 
vaistų, medicinos produktų, priemonių ar 
taikomųjų programų šmeižto 
kampanijomis ir dezinformacija, kad 
užtikrintų tinkamą visuomenės 
informavimą;

Or. en

Pakeitimas 189
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi, bendradarbiaudama su 
atitinkamais subjektais, sudaryti ES 
būtinųjų ir ypatingos svarbos vaistų 
sąrašą, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą, veiksmingumą ir 
tinkamą tiekimą, bei užtikrinti aukšto 
lygio žmonių sveikatos apsaugą. reikia 
nustatyti įvairių vaistų tipų pirmenybės 
tvarką, visų pirma atskirti „gydymui labai 
svarbius vaistus“, t. y. vaistus, kurių 
vartojimo nutraukimas gali paveikti 
numatomas pacientų išgyvenimo 
prognozes trumpuoju ar vidutinės 
trukmės laikotarpiu arba labai sumažinti 
paciento galimybes išgyventi dėl galimo 
ligos progresavimo, arba vaistus, kuriems 
nėra pakankamai tinkamų terapinių 
alternatyvų, ir „strateginės svarbos 
sveikatai vaistus“, kurių vartojimo 
nutraukimas kelia tiesioginę grėsmę 
paciento gyvybei;

Or. fr

Pakeitimas 190
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
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Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas ir rekomendacijas dėl būtinų 
veiksmų, kurių reikia imtis siekiant 
apsaugoti vaistų kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą bei užtikrinti aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą; Iniciatyvinė 
grupė savo darbe turėtų atsižvelgti į 
vykstančių diskusijų rezultatus 
atsižvelgiant į Europos Komisijos 
struktūrizuotą institucijų, nacionalinių 
valdžios institucijų ir suinteresuotųjų 
subjektų dialogą dėl gamybos ir tiekimo 
grandinės ir juos integruoti, kad būtų 
pasiekti geriausi prevencijos ir atsako į 
vaistų stygių rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 191
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė, glaudžiai bendradarbiaudama su 
pramone, turi sudaryti bendrus visos 
Europos ypatingos svarbos vaistų sąrašus, 
kad užtikrintų tų produktų stebėseną, taip 
pat ji turi gebėti teikti konsultacijas dėl 
būtinų veiksmų, kurių reikia imtis siekiant 
apsaugoti vaistų kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą bei užtikrinti aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų ir didelio 
masto nelaimių metu. Kad būtų išvengta 
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darbo dubliavimosi ir prieštaraujančių 
rezultatų, šiame sąraše turėtų būti 
atsižvelgiama į vykstančių diskusijų 
rezultatus atsižvelgiant į Europos 
Komisijos struktūrizuotą institucijų, 
nacionalinių valdžios institucijų ir 
suinteresuotųjų subjektų dialogą dėl 
gamybos ir tiekimo grandinės;

Or. en

Pakeitimas 192
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą. Pasaulio sveikatos organizacijos 
pavyzdinis būtinųjų vaistų suaugusiesiems 
ir vaikams sąrašas yra geriausias 
pagrindas nustatant ypatingos svarbos 
vaistus Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 193
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Martin Hojsík, Andreas Glück, Susana Solís Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė, konsultuodamasi su pramone ir 
sveikatos priežiūros specialistais, turi 
sudaryti bendrus Europos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus, kad užtikrintų tų 
produktų stebėseną, taip pat ji turi gebėti 
teikti konsultacijas dėl būtinų veiksmų, 
kurių reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 194
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;

(15) vaistų srityje siekiant užtikrinti 
tvirtą reagavimą į didelio masto nelaimes ir 
koordinuoti skubius su vaistų tiekimo 
problemų valdymu susijusius veiksmus 
Sąjungoje, Agentūroje reikia įsteigti 
vykdomąją iniciatyvinę grupę. Iniciatyvinė 
grupė turi sudaryti ypatingos svarbos 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
sąrašus, kad užtikrintų tų produktų 
stebėseną, taip pat ji turi gebėti teikti 
konsultacijas dėl būtinų veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti šių vaistų 
kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą;
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Or. fr

Pakeitimas 195
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Vykdomajai iniciatyvinei grupei 
vaistų stygiui ir saugumui stebėti turėtų 
pasinaudoti didele Agentūros mokslinio 
darbo patirtimi, susijusia su vaistų 
vertinimu ir priežiūra, taip pat ji turėtų 
toliau plėtoti Agentūros vadovaujamą 
vaidmenį koordinuojant ir remiant 
reagavimą į stygių per COVID-19 
pandemiją;

(16) Vykdomoji iniciatyvinė grupė 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
stygiui ir saugumui stebėti turėtų 
pasinaudoti didele Agentūros mokslinio 
darbo patirtimi, susijusia su vaistų 
vertinimu ir priežiūra, taip pat ji turėtų 
toliau plėtoti Agentūros vadovaujamą 
vaidmenį koordinuojant ir remiant 
reagavimą į stygių per COVID-19 
pandemiją;

Or. fr

Pakeitimas 196
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekdamos palengvinti vaistų, 
medicinos priemonių ir taikomųjų 
programų stygiaus prevenciją, stebėseną 
ir ataskaitų apie jį teikimą, Agentūra ir 
Komisija turėtų sukurti elektroninę 
platformą, kurioje būtų galima stebėti ir 
atsekti vaistus, medicinos priemones ir 
taikomąsias programas visoje tiekimo 
grandinėje. Ši platforma taip pat turėtų 
veikti kaip vieno langelio sistema, skirta 
rinkodaros leidimų turėtojams ir 
didmeniniams platintojams, kad jie galėtų 
teikti informaciją didelio masto sveikatos 
nelaimių metu. Šioje platformoje turėtų 
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būti naudojamos paskirstytojo registro 
technologijos (DLT) ir ji turėtų apimti 
nacionalinių ir regioninių kompetentingų 
institucijų teikiamus duomenis. Be kitų 
pareigų, platformoje turėtų būti nustatytas 
atsargų kiekis, visų tiekimo grandinėje ar 
grandinėse dalyvaujančių suinteresuotųjų 
subjektų galimybės, faktinis, esamas ir 
numatomas paklausos lygis. Šioje 
platformoje taip pat turėtų būti gaunama, 
įrašoma informacija ir ja dalijamasi;

Or. en

Pakeitimas 197
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) galiausiai ši platforma taip pat 
turėtų būti susieta su sveikatos duomenų 
erdve ir ją turėtų valdyti Agentūra bei 
Komisija;

Or. en

Pakeitimas 198
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti galimybę sukurti 
ir Sąjungoje susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms kuo 
skubiau pateikti saugius, kokybiškus ir 
veiksmingus vaistus, kurie gali padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, Agentūroje reikia 
įkurti Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, 

(17) siekiant užtikrinti galimybę sukurti 
ir Sąjungoje susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms kuo 
skubiau pateikti saugius, kokybiškus ir 
veiksmingus vaistus, kurie gali padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, Agentūroje reikia 
įkurti Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, 



PE691.443v01-00 58/325 AM\1229960LT.docx

LT

kuri teiktų konsultacijas dėl tokių vaistų. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti nemokamas konsultacijas mokslo 
klausimais, susijusiais su gydymo būdais ir 
vakcinomis, taip pat dėl klinikinių tyrimų 
protokolų organizacijoms, 
dalyvaujančioms kuriant tokius gydymo 
būdus ir vakcinas, pvz., rinkodaros leidimų 
turėtojams, klinikinių tyrimų užsakovams, 
visuomenės sveikatos įstaigoms ir 
mokslininkams, neatsižvelgiant į jų tikslų 
vaidmenį kuriant tokius vaistus;

kuri teiktų konsultacijas dėl tokių vaistų. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti nemokamas konsultacijas mokslo 
klausimais, susijusiais su gydymo būdais ir 
vakcinomis, taip pat dėl klinikinių tyrimų 
protokolų organizacijoms, 
dalyvaujančioms kuriant tokius gydymo 
būdus ir vakcinas, pvz., rinkodaros leidimų 
turėtojams, klinikinių tyrimų užsakovams, 
visuomenės sveikatos įstaigoms ir 
mokslininkams, neatsižvelgiant į jų tikslų 
vaidmenį kuriant tokius vaistus. Turėtų 
būti atsižvelgta į COVID-19 pandemijos 
metu įgytą patirtį, kad būtų galima geriau 
išnaudoti Agentūros galimybes įveikti 
būsimas sveikatos krizes;

Or. en

Pakeitimas 199
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti galimybę sukurti 
ir Sąjungoje susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms kuo 
skubiau pateikti saugius, kokybiškus ir 
veiksmingus vaistus, kurie gali padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, Agentūroje reikia 
įkurti Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, 
kuri teiktų konsultacijas dėl tokių vaistų. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti nemokamas konsultacijas mokslo 
klausimais, susijusiais su gydymo būdais ir 
vakcinomis, taip pat dėl klinikinių tyrimų 
protokolų organizacijoms, 
dalyvaujančioms kuriant tokius gydymo 
būdus ir vakcinas, pvz., rinkodaros leidimų 
turėtojams, klinikinių tyrimų užsakovams, 
visuomenės sveikatos įstaigoms ir 
mokslininkams, neatsižvelgiant į jų tikslų 

(17) siekiant užtikrinti galimybę sukurti 
ir Sąjungoje susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms kuo 
skubiau pateikti saugius, kokybiškus ir 
veiksmingus vaistus, kurie gali padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, Agentūroje reikia 
įkurti Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, 
kuri teiktų konsultacijas dėl tokių vaistų. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti nemokamas konsultacijas mokslo 
klausimais, susijusiais su gydymo būdais ir 
vakcinomis, taip pat dėl klinikinių tyrimų 
protokolų ir esamo minimalaus atsargų 
lygio, kuris reikalingas siekiant tinkamai 
suvaldyti krizę, organizacijoms, 
dalyvaujančioms kuriant tokius gydymo 
būdus ir vakcinas, pvz., rinkodaros leidimų 
turėtojams, klinikinių tyrimų užsakovams, 
visuomenės sveikatos įstaigoms ir 
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vaidmenį kuriant tokius vaistus; mokslininkams, neatsižvelgiant į jų tikslų 
vaidmenį kuriant tokius vaistus;

Or. ro

Pakeitimas 200
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti galimybę sukurti 
ir Sąjungoje susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms kuo 
skubiau pateikti saugius, kokybiškus ir 
veiksmingus vaistus, kurie gali padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, Agentūroje reikia 
įkurti Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, 
kuri teiktų konsultacijas dėl tokių vaistų. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti nemokamas konsultacijas mokslo 
klausimais, susijusiais su gydymo būdais ir 
vakcinomis, taip pat dėl klinikinių tyrimų 
protokolų organizacijoms, 
dalyvaujančioms kuriant tokius gydymo 
būdus ir vakcinas, pvz., rinkodaros leidimų 
turėtojams, klinikinių tyrimų užsakovams, 
visuomenės sveikatos įstaigoms ir 
mokslininkams, neatsižvelgiant į jų tikslų 
vaidmenį kuriant tokius vaistus;

(17) siekiant užtikrinti galimybę sukurti 
ir Sąjungoje susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms kuo 
skubiau pateikti saugius, kokybiškus ir 
veiksmingus žmonėms skirtus ir 
veterinarinius vaistus, kurie gali padėti 
įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas, Agentūroje reikia 
įkurti Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę, 
kuri teiktų konsultacijas dėl tokių vaistų. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti nemokamas konsultacijas mokslo 
klausimais, susijusiais su gydymo būdais ir 
vakcinomis, taip pat dėl klinikinių tyrimų 
protokolų organizacijoms, 
dalyvaujančioms kuriant tokius gydymo 
būdus ir vakcinas, pvz., rinkodaros leidimų 
turėtojams, klinikinių tyrimų užsakovams, 
visuomenės sveikatos įstaigoms ir 
mokslininkams, neatsižvelgiant į jų tikslų 
vaidmenį kuriant tokius vaistus;

Or. fr

Pakeitimas 201
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE691.443v01-00 60/325 AM\1229960LT.docx

LT

(18) Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės darbas turi būti atskirtas nuo 
Agentūros mokslinių komitetų darbo ir 
turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į tų 
komitetų mokslinius vertinimus. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti rekomendacijas dėl vaistų naudojimo 
kovojant su liga, sukėlusia visuomenės 
sveikatos krizę. Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti tomis rekomendacijomis 
rengiant mokslinę nuomonę dėl vilties 
vaistų naudojimo arba kito ankstyvojo 
vaisto naudojimo iki rinkodaros leidimo 
išdavimo;

(18) Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės darbas turi būti atskirtas nuo 
Agentūros mokslinių komitetų darbo ir 
turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į tų 
komitetų mokslinius vertinimus, nors turi 
būti užtikrinta komunikacija tarp šių 
dviejų įstaigų. Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė turėtų teikti rekomendacijas 
dėl vaistų naudojimo kovojant su liga, 
sukėlusia visuomenės sveikatos krizę. 
Žmonėms skirtų vaistų komitetas turėtų 
turėti galimybę pasinaudoti tomis 
rekomendacijomis rengiant mokslinę 
nuomonę dėl vilties vaistų naudojimo arba 
kito ankstyvojo vaisto naudojimo iki 
rinkodaros leidimo išdavimo;

Or. en

Pakeitimas 202
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės darbas turi būti atskirtas nuo 
Agentūros mokslinių komitetų darbo ir 
turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į tų 
komitetų mokslinius vertinimus. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti rekomendacijas dėl vaistų naudojimo 
kovojant su liga, sukėlusia visuomenės 
sveikatos krizę. Žmonėms skirtų vaistų 
komitetas turėtų turėti galimybę 
pasinaudoti tomis rekomendacijomis 
rengiant mokslinę nuomonę dėl vilties 
vaistų naudojimo arba kito ankstyvojo 
vaisto naudojimo iki rinkodaros leidimo 
išdavimo;

(18) Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės darbas turi būti atskirtas nuo 
Agentūros mokslinių komitetų darbo ir 
turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į tų 
komitetų mokslinius vertinimus. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė turėtų 
teikti rekomendacijas dėl vaistų naudojimo 
kovojant su sveikatos krize. Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti tomis 
rekomendacijomis rengiant mokslinę 
nuomonę dėl vilties vaistų naudojimo arba 
kito ankstyvojo vaisto naudojimo iki 
rinkodaros leidimo išdavimo;

Or. en
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Pagrindimas

Ne kiekvieną sveikatos krizę sukelia liga. Pvz., ekstremalaus karščio bangos taip pat gali 
sukelti sveikatos krizes.

Pakeitimas 203
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
turėtų būti grindžiama COVID-19 
pandemijos metu Agentūros teikta parama, 
visų pirma susijusia su mokslinėmis 
konsultacijomis dėl klinikinių tyrimų plano 
ir produktų kūrimo, taip pat dėl tęstinės, 
t. y. nuolat vykdomos, naujų įrodymų 
peržiūros, kad susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms būtų 
galima veiksmingiau įvertinti vaistus, 
įskaitant vakcinas;

(19) Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
turėtų būti grindžiama COVID-19 
pandemijos metu Agentūros teikta parama, 
visų pirma susijusia su mokslinėmis 
konsultacijomis dėl klinikinių tyrimų plano 
ir produktų kūrimo, taip pat dėl tęstinės, 
t. y. nuolat vykdomos, naujų įrodymų 
peržiūros, kad susidarius ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms būtų 
galima veiksmingiau įvertinti vaistus, 
įskaitant vakcinas, kartu užtikrinant 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 204
Simona Baldassarre, Silvia Sardone, Marco Dreosto, Joëlle Mélin, Gianantonio Da Re, 
Lucia Vuolo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekiant užtikrinti visapusišką 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 536/20141a 35 
straipsnio taikymą atliekant klinikinius 
tyrimus kritinių situacijų atvejais, 
susijusius su tiriamaisiais, negalinčiais 
pateikti informuoto asmens sutikimo, 
įsteigiamas specialus nepriklausomas 



PE691.443v01-00 62/325 AM\1229960LT.docx

LT

klinikinių tyrimų kritinių situacijų 
atvejais stebėsenos komitetas, kad būtų 
išvengta panašių tyrimų, galinčių 
pakenkti žmogaus orumui, dubliavimosi ir 
užtikrinti glaudesnį farmakologinį 
budrumą dėl nagrinėjamo tyrimo 
ypatumų;
_________________
1a 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB. Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys, L 158/1, p. 34. 
https://ec.europa.eu/health/sites/default/fil
es/files/eudralex/vol-
1/reg_2014_536/reg_2014_536_lt.pdf. 

Or. en

Pakeitimas 205
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) pavieniai mokslinių tyrimų 
subjektai gali tarpusavyje ar su kita šalimi 
susitarti atlikti užsakovo vaidmenį, kad 
parengtų vieną suderintą Sąjungos masto 
klinikinių tyrimų protokolą, tačiau 
COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtis 
parodė, kad iniciatyvas pradėti daugiašalius 
tyrimus sunku realizuoti, kai trūksta vieno 
subjekto, galinčio prisiimti visą 
atsakomybę ir vykdyti užsakovo veiklą 
Sąjungoje, bendraujant su keliomis 
valstybėmis narėmis. Todėl tikslinga, kad 
Agentūra nustatytų tokias iniciatyvas ir 
sudarytų joms palankesnes sąlygas 
teikdama konsultacijas dėl galimybių 
vykdyti užsakovo veiklą arba, jei tinkama, 
apibrėžtų atitinkamas kelių užsakovų 
pareigas pagal Reglamento (ES) 536/2014 

(20) pavieniai mokslinių tyrimų 
subjektai gali tarpusavyje ar su kita šalimi 
susitarti atlikti užsakovo vaidmenį, kad 
parengtų vieną suderintą Sąjungos masto 
klinikinių tyrimų protokolą, tačiau 
COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtis 
parodė, kad iniciatyvas pradėti daugiašalius 
tyrimus sunku realizuoti, kai trūksta vieno 
subjekto, galinčio prisiimti visą 
atsakomybę ir vykdyti užsakovo veiklą 
Sąjungoje, bendraujant su keliomis 
valstybėmis narėmis. Todėl tikslinga, kad 
Agentūra nustatytų tokias iniciatyvas ir 
sudarytų joms palankesnes sąlygas 
teikdama konsultacijas dėl galimybių 
vykdyti užsakovo veiklą arba, jei tinkama, 
apibrėžtų atitinkamas kelių užsakovų 
pareigas pagal Reglamento (ES) 536/2014 
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72 straipsnį. Taikant tokį požiūrį, 
Sąjungoje būtų sustiprinta mokslinių 
tyrimų aplinka, būtų skatinamas derinimas 
ir būtų išvengta paskesnio laiko gaišimo 
įtraukti mokslinių tyrimų rezultatus į 
rinkodaros leidimą. Sąjungos užsakovas 
galėtų pasinaudoti Sąjungos mokslinių 
tyrimų finansavimu, teikiamu 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos laikotarpiu, taip pat veikiančiais 
klinikinių tyrimų tinklais, kad sudarytų 
palankesnes sąlygas plėtoti, taikyti, pateikti 
ir atlikti tyrimą. Tai gali būti ypač 
naudinga tyrimams, kuriuos inicijuoja 
Sąjunga arba tarptautinės visuomenės 
sveikatos ar mokslinių tyrimų 
organizacijos;

72 straipsnį ir suderinti klinikinių tyrimų 
protokolų rengimą. Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupė turėtų nustatyti 
klinikiniu požiūriu svarbiausius vakcinų 
ir gydymo būdų rezultatų tikslus, kurie 
turi būti vertinami atliekant klinikinius 
tyrimus, kad jie galėtų atitikti veiksmingų 
intervencinių visuomenės sveikatos 
apsaugos priemonių kriterijus. Taikant 
tokį požiūrį, Sąjungoje būtų sustiprinta 
mokslinių tyrimų aplinka, būtų skatinamas 
derinimas ir būtų išvengta paskesnio laiko 
gaišimo įtraukti mokslinių tyrimų 
rezultatus į rinkodaros leidimą. Sąjungos 
užsakovas galėtų pasinaudoti Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimu, teikiamu 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos laikotarpiu, taip pat veikiančiais 
klinikinių tyrimų tinklais, kad sudarytų 
palankesnes sąlygas plėtoti, taikyti, pateikti 
ir atlikti tyrimą. Tai gali būti ypač 
naudinga tyrimams, kuriuos inicijuoja 
Sąjunga arba tarptautinės visuomenės 
sveikatos ar mokslinių tyrimų 
organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 206
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupė turėtų būti grindžiama 
bandomaisiais tinklais, kad užtikrintų 
pakankamus duomenis apie naujus 
vaistus, medicinos priemones ir 
taikomąsias programas, taip pat galėtų 
būti grindžiama HERA inkubatoriumi, 
pristatytu 2021 m. vasario 17 d. 
komunikate „HERA inkubatorius. 
Bendrai numatyti COVID-19 atmainų 
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grėsmę“ “[COM(2021)78 final];

Or. en

Pakeitimas 207
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikia įsteigti Vykdomąją 
medicinos priemonių iniciatyvinę grupę, 
kad ji Sąjungoje koordinuotų skubius 
veiksmus, susijusius su medicinos 
priemonių tiekimo ir poreikio klausimų 
valdymu, taip pat sudarytų ypatingos 
svarbos priemonių sąrašą ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju;

(21) reikia įsteigti Vykdomąją 
medicinos priemonių iniciatyvinę grupę, 
kad ji Sąjungoje koordinuotų skubius 
veiksmus, susijusius su medicinos 
priemonių tiekimo ir poreikio klausimų 
valdymu, taip pat sudarytų ypatingos 
svarbos priemonių sąrašą ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju. 
Vykdomajai medicinos priemonių 
iniciatyvinei grupei turėtų vadovauti 
Komisija ir Agentūra;

Or. en

Pakeitimas 208
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikia įsteigti Vykdomąją 
medicinos priemonių iniciatyvinę grupę, 
kad ji Sąjungoje koordinuotų skubius 
veiksmus, susijusius su medicinos 
priemonių tiekimo ir poreikio klausimų 
valdymu, taip pat sudarytų ypatingos 
svarbos priemonių sąrašą ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju;

(21) reikia įsteigti Vykdomąją 
medicinos priemonių iniciatyvinę grupę, 
kad ji Sąjungoje koordinuotų skubius 
veiksmus, susijusius su medicinos 
priemonių tiekimo ir poreikio klausimų 
valdymu, taip pat sudarytų ypatingos 
svarbos priemonių ir reikalingo 
minimalaus atsargų lygio sąrašą 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju;
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Or. ro

Pakeitimas 209
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į Agentūros ilgametę 
ir pripažintą kompetenciją vaistų srityje, 
taip pat Agentūros darbo su įvairiausiomis 
ekspertų grupėmis patirtį, tikslinga 
Agentūros viduje nustatyti tinkamas 
struktūras, skirtas stebėti galimą medicinos 
priemonių stygių ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju, ir 
suteikti Agentūrai įgaliojimą priimti 
medicinos priemonių ekspertų komisijas. 
Tai leistų užtikrinti ilgalaikį komisijų darbo 
tvarumą ir pasiekti aiškią sąveiką su 
susijusiu pasirengimo krizei darbu vaistų 
srityje. Tos struktūros jokiu būdu 
nepakeistų medicinos priemonių srities 
reglamentavimo sistemos ar sprendimų 
priėmimo procedūrų, kurios jau taikomos 
Sąjungoje ir turi būti atskirtos nuo vaistų 
srities reglamentavimo sistemos ar 
sprendimo priėmimo procedūrų;

(24) atsižvelgiant į Agentūros ilgametę 
ir pripažintą kompetenciją vaistų srityje, 
taip pat Agentūros darbo su įvairiausiomis 
ekspertų grupėmis patirtį, tikslinga 
Agentūros viduje nustatyti tinkamas 
struktūras, skirtas stebėti galimą medicinos 
priemonių stygių ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju, ir 
suteikti Agentūrai įgaliojimą priimti 
medicinos priemonių ekspertų komisijas. 
Atsižvelgiant į tai, visi nacionaliniai ir, 
galiausiai, Sąjungos subjektai, kurie 
kaupia medicinos priemonių atsargas, 
apie savo atsargas praneša Agentūrai. Tai 
leistų užtikrinti ilgalaikį komisijų darbo 
tvarumą ir pasiekti aiškią sąveiką su 
susijusiu pasirengimo krizei darbu vaistų 
srityje. Tos struktūros jokiu būdu 
nepakeistų medicinos priemonių srities 
reglamentavimo sistemos ar sprendimų 
priėmimo procedūrų, kurios jau taikomos 
Sąjungoje ir turi būti atskirtos nuo vaistų 
srities reglamentavimo sistemos ar 
sprendimo priėmimo procedūrų;

Or. en

Pakeitimas 210
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE691.443v01-00 66/325 AM\1229960LT.docx

LT

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant 
medicinos priemonėms skirtą IT platformą 
„Eudamed“. Šį darbą turi atitinkamai 
palengvinti naujos skaitmeninės 
technologijos, pvz., klinikinių tyrimų 
kompiuteriniai modeliai ir modeliavimas, 
taip pat pagal ES kosmoso programą, 
pvz., GALILEO geografinės vietos 
nustatymo paslaugas, gaunami duomenys 
ir „Copernicus“ Žemės stebėjimo 
duomenys;

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant Europos 
vaistų patvirtinimo sistemos (sukurtos 
atsižvelgiant į Falsifikuotų vaistų 
direktyvą) duomenų naudojimą, siekiant 
išvengti vaistų stygiaus kilus 
epidemiologinei krizei, suteikiant 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
galimybę įvertinti produktų prieinamumą, 
atsižvelgiant į tai, kiek produktų suvartota 
arba lygiagrečiai eksportuota jų rinkoje, 
taip pat žmonėms skirtų vaistų medžiagų, 
produktų, organizavimo ir referencinio 
(SPOR) pagrindinio valdymo ir medicinos 
priemonėms skirtos IT platformos 
„Eudamed“ naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 211
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant 
medicinos priemonėms skirtą IT platformą 
„Eudamed“. Šį darbą turi atitinkamai 
palengvinti naujos skaitmeninės 
technologijos, pvz., klinikinių tyrimų 
kompiuteriniai modeliai ir modeliavimas, 
taip pat pagal ES kosmoso programą, pvz., 
GALILEO geografinės vietos nustatymo 
paslaugas, gaunami duomenys ir 
„Copernicus“ Žemės stebėjimo duomenys;

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant Europos 
vaistų patvirtinimo sistemos (sukurtos 
atsižvelgiant į Falsifikuotų vaistų 
direktyvą) duomenų naudojimą, siekiant 
išvengti vaistų stygiaus kilus 
epidemiologinei krizei, suteikiant 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
galimybę įvertinti produktų prieinamumą, 
atsižvelgiant į tai, kiek produktų suvartota 
arba lygiagrečiai eksportuota jų rinkoje, 
taip pat žmonėms skirtų vaistų medžiagų, 
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produktų, organizavimo ir referencinio 
(SPOR) pagrindinio valdymo ir medicinos 
priemonėms skirtos IT platformos 
„Eudamed“ naudojimą. Šį darbą turi 
atitinkamai palengvinti naujos 
skaitmeninės technologijos, pvz., klinikinių 
tyrimų kompiuteriniai modeliai ir 
modeliavimas, taip pat pagal ES kosmoso 
programą, pvz., GALILEO geografinės 
vietos nustatymo paslaugas, gaunami 
duomenys ir „Copernicus“ Žemės 
stebėjimo duomenys;

Or. en

Pakeitimas 212
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant 
medicinos priemonėms skirtą IT platformą 
„Eudamed“. Šį darbą turi atitinkamai 
palengvinti naujos skaitmeninės 
technologijos, pvz., klinikinių tyrimų 
kompiuteriniai modeliai ir modeliavimas, 
taip pat pagal ES kosmoso programą, pvz., 
GALILEO geografinės vietos nustatymo 
paslaugas, gaunami duomenys ir 
„Copernicus“ Žemės stebėjimo duomenys;

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant 
medicinos priemonėms skirtą IT platformą 
„Eudamed“, kartu su sustiprinta duomenų 
infrastruktūros ir sklaidos apsauga nuo 
galimų kibernetinių išpuolių. Šį darbą turi 
atitinkamai palengvinti naujos 
skaitmeninės technologijos, pvz., klinikinių 
tyrimų kompiuteriniai modeliai ir 
modeliavimas, taip pat pagal ES kosmoso 
programą, pvz., GALILEO geografinės 
vietos nustatymo paslaugas, gaunami 
duomenys ir „Copernicus“ Žemės 
stebėjimo duomenys;

Or. ro

Pakeitimas 213
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Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant 
medicinos priemonėms skirtą IT platformą 
„Eudamed“. Šį darbą turi atitinkamai 
palengvinti naujos skaitmeninės 
technologijos, pvz., klinikinių tyrimų 
kompiuteriniai modeliai ir modeliavimas, 
taip pat pagal ES kosmoso programą, pvz., 
GALILEO geografinės vietos nustatymo 
paslaugas, gaunami duomenys ir 
„Copernicus“ Žemės stebėjimo duomenys;

(25) siekiant palengvinti darbą ir 
keitimąsi informacija pagal šį reglamentą, 
turi būti numatyta sukurti ir valdyti IT 
infrastruktūras ir sąveiką su kitomis 
veikiančiomis IT sistemomis ar 
kuriamomis sistemomis, įskaitant 
žmonėms skirtų vaistų medžiagų, 
produktų, organizavimo ir referencinio 
(SPOR) duomenų valdymo platformą ir 
medicinos priemonėms skirtą IT platformą 
„Eudamed“. Šį darbą turi atitinkamai 
palengvinti naujos skaitmeninės 
technologijos, pvz., klinikinių tyrimų 
kompiuteriniai modeliai ir modeliavimas, 
taip pat pagal ES kosmoso programą, pvz., 
GALILEO geografinės vietos nustatymo 
paslaugas, gaunami duomenys ir 
„Copernicus“ Žemės stebėjimo duomenys;

Or. en

Pakeitimas 214
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant užtikrinti veiksmingą 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir kitų didelio masto nelaimių 
valdymą, labai svarbi sparti prieiga prie 
sveikatos duomenų, įskaitant realiojo 
pasaulio duomenis, t. y. sveikatos 
duomenis, sukurtus ne klinikinių tyrimų 
metu, ir šių duomenų mainai. Šiuo 
reglamentu turi būti sudarytos sąlygos 
Agentūrai naudotis tokiais mainais ir juos 

(26) siekiant užtikrinti veiksmingą 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir kitų didelio masto nelaimių 
valdymą, labai svarbi sparti prieiga prie 
sveikatos duomenų, įskaitant realiojo 
pasaulio duomenis, t. y. sveikatos 
duomenis, sukurtus ne klinikinių tyrimų 
metu, ir šių duomenų mainai. Šiuo 
reglamentu turi būti sudarytos sąlygos 
Agentūrai naudotis tokiais mainais ir juos 
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supaprastinti bei dalyvauti kuriant ir 
valdant Europos sveikatos duomenų erdvės 
infrastruktūrą;

supaprastinti bei dalyvauti kuriant ir 
valdant Europos sveikatos duomenų erdvės 
sąveikią infrastruktūrą, išnaudojant visas 
superkompiuterių, dirbtinio intelekto ir 
didžiųjų duomenų mokslo teikiamas 
galimybes kurti prognozavimo modelius ir 
priimti geresnius ir veiksmingesnius laiku 
priimamus sprendimus, nepakenkiant 
privatumo teisėms;

Or. en

Pakeitimas 215
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant užtikrinti veiksmingą 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir kitų didelio masto nelaimių 
valdymą, labai svarbi sparti prieiga prie 
sveikatos duomenų, įskaitant realiojo 
pasaulio duomenis, t. y. sveikatos 
duomenis, sukurtus ne klinikinių tyrimų 
metu, ir šių duomenų mainai. Šiuo 
reglamentu turi būti sudarytos sąlygos 
Agentūrai naudotis tokiais mainais ir juos 
supaprastinti bei dalyvauti kuriant ir 
valdant Europos sveikatos duomenų erdvės 
infrastruktūrą;

(26) siekiant užtikrinti veiksmingą 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir kitų didelio masto nelaimių 
valdymą, labai svarbi sparti prieiga prie 
sveikatos duomenų, įskaitant realiojo 
pasaulio duomenis, t. y. sveikatos 
duomenis, sukurtus ne klinikinių tyrimų 
metu, ir šių duomenų mainai. Šiuo 
reglamentu turi būti sudarytos sąlygos 
Agentūrai naudotis tokiais mainais ir juos 
supaprastinti bei dalyvauti kuriant ir 
valdant Europos sveikatos duomenų erdvės 
infrastruktūrą, tačiau taikant aiškias 
prieigos prie duomenų kontrolės taisykles 
(dėl vartotojų, turinčių prieigą, duomenų 
saugojimo laikotarpio) ir užtikrinant 
tinkamą duomenų apsaugą.

Or. ro

Pakeitimas 216
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) dėl neskelbtino sveikatos duomenų 
pobūdžio Agentūra turėtų saugoti ir 
garantuoti, kad jos tvarkymo operacijos 
atitiktų duomenų teisėtumo, sąžiningumo, 
skaidrumo, tikslų ribojimo, duomenų 
kiekio sumažinimo, tikslumo, jų 
saugojimo apribojimo, vientisumo ir 
konfidencialumo principus. Agentūra 
turėtų griežtai laikytis duomenų apsaugos 
principų, išdėstytų Reglamento (ES) 
2018/1725 (ES duomenų apsaugos 
reglamentas) 27 straipsnyje, kartu 
nustatydama tinkamas technines ir 
organizacines saugumo priemones pagal 
jo 33 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 217
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) kai taikant šį reglamentą būtina 
tvarkyti asmens duomenis, tai turėtų būti 
daroma laikantis Sąjungos teisės dėl 
asmens duomenų apsaugos. Bet koks 
asmens duomenų tvarkymas, remiantis 
šiuo reglamentu, turėtų būti vykdomas 
pagal Reglamentus (ES) 2016/679 ir (ES) 
2018/1725;

Or. en

Pakeitimas 218
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
patikimam ir nuolatiniam keitimuisi 
informacija apie medicinos produktus, 
žmonėms vartoti skirtų medicinos 
produktų identifikavimas bus grindžiamas 
ISO medicinos produktų identifikavimo 
standartais;

Or. en

Pakeitimas 219
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) tais atvejais, kai asmens duomenys 
nėra reikalingi Agentūros veiklai vykdyti, 
turėtų būti nustatytos priemonės, kuriomis 
užtikrinamas anoniminių duomenų 
naudojimas laikantis duomenų kiekio 
mažinimo principo. Jei anonimizavimas 
neleidžia pasiekti konkretaus duomenų 
tvarkymo tikslo, duomenims turėtų būti 
suteikti pseudonimai. Kai taikant šį 
reglamentą būtina tvarkyti asmens 
duomenis, tai turėtų būti daroma laikantis 
Sąjungos teisės dėl asmens duomenų 
apsaugos. Bet koks asmens duomenų 
tvarkymas, remiantis šiuo reglamentu, 
vykdomas pagal Reglamentą (ES) 
2018/1725 (ES duomenų apsaugos 
reglamentas);

Or. en

Pakeitimas 220
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
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26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26c) būtina priimti patikimas 
skaidrumo priemones ir standartus, 
susijusius su Agentūros medicinos 
produktų ir priemonių, patenkančių į šio 
reglamento taikymo sritį, reguliavimo 
veikla. Šios priemonės turėtų apimti laiku 
skelbiamą visą susijusią informaciją apie 
patvirtintus produktus ir klinikinius 
duomenis, įskaitant išsamius klinikinių 
tyrimų protokolus. Agentūra turėtų 
laikytis aukšto lygio skaidrumo, susijusio 
su naryste naujai įsteigtose iniciatyvinėse 
grupėse ir Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupėje, jų rekomendacijomis, 
nuomonėmis ir sprendimais. Iniciatyvinių 
grupių ir Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės nariai neturi turėti jokių 
finansinių ar kitokių interesų farmacijos 
ar medicinos priemonių pramonėje, kurie 
galėtų turėtų įtakos jų nešališkumui;

Or. en

Pakeitimas 221
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
26 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26d) Agentūros patikimumas ir 
visuomenės pasitikėjimas jos sprendimais 
priklauso nuo aukšto lygio skaidrumo. 
Todėl reikėtų numatyti aktyvų tinkamų 
komunikacijos su plačiąja visuomene 
priemonių naudojimą. Be to, siekiant 
sustiprinti ir palaikyti visuomenės 
pasitikėjimą, labai svarbu sugriežtinti ir 
paspartinti Agentūros darbo įstaigų bei 
įvertintų klinikinių duomenų skaidrumo 
standartus ir priemones, susijusius su 
vaistų ir medicinos priemonių vertinimu ir 
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priežiūra. Šiuo reglamentu nustatoma šių 
sugriežtintų skaidrumo standartų ir 
priemonių sistema, pagrįsta EMA 
pastangomis, standartais ir priemonėmis, 
įdiegtomis COVID-19 pandemijos metu;

Or. en

Pakeitimas 222
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos metu ar didelio masto 
nelaimės atveju Agentūra turėtų užtikrinti 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru ir kitomis 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis. Toks 
bendradarbiavimas turi apimti keitimąsi 
duomenimis, įskaitant epidemiologinių 
prognozių duomenis, nuolatinę 
komunikaciją vykdomuoju lygmeniu ir 
kvietimus Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro ir kitų Sąjungos agentūrų 
atstovams dalyvauti atitinkamai 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės, 
Vaistų iniciatyvinės grupės ir Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės 
posėdžiuose;

(27) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos metu ar didelio masto 
nelaimės atveju Agentūra turėtų užtikrinti 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru, kuris 
turėtų laiku pateikti prognozes 
atitinkamam vaistų tiekimo grandinės 
subjektui, ir kitomis atitinkamomis 
Sąjungos agentūromis. Toks 
bendradarbiavimas turi apimti keitimąsi 
duomenimis, įskaitant epidemiologinių 
prognozių duomenis, nuolatinę 
komunikaciją vykdomuoju lygmeniu ir 
kvietimus Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro ir kitų Sąjungos agentūrų 
atstovams dalyvauti atitinkamai 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės, 
Vaistų iniciatyvinės grupės ir Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės 
posėdžiuose. Taip pat turėtų būti 
užtikrinta nuolatinė abipusė 
komunikacija ir reguliavimo institucijų, 
pramonės ir susijusių vaistų tiekimo 
grandinės suinteresuotųjų subjektų 
keitimasis informacija, siekiant skubiai 
pradėti diskusijas dėl numatomo galimo 
vaistų stygiaus rinkoje dalijantis 
informacija apie numatomus tiekimo 
suvaržymus, apie kuriuos valdžios 
institucijoms pranešta vykstant pranešimų 
teikimo procesui, prireikus, sudarant 
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sąlygas geresniam koordinavimui, 
sąveikai ir tinkamam atsakui;

Or. en

Pakeitimas 223
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan 
Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos metu ar didelio masto 
nelaimės atveju Agentūra turėtų užtikrinti 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru ir kitomis 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis. Toks 
bendradarbiavimas turi apimti keitimąsi 
duomenimis, įskaitant epidemiologinių 
prognozių duomenis, nuolatinę 
komunikaciją vykdomuoju lygmeniu ir 
kvietimus Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro ir kitų Sąjungos agentūrų 
atstovams dalyvauti atitinkamai 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės, 
Vaistų iniciatyvinės grupės ir Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės 
posėdžiuose;

(27) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos metu ar didelio masto 
nelaimės atveju Agentūra turėtų užtikrinti 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru ir kitomis 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis. Toks 
bendradarbiavimas turi apimti keitimąsi 
duomenimis, įskaitant epidemiologinių 
prognozių duomenis, nuolatinę 
komunikaciją vykdomuoju lygmeniu ir 
kvietimus Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro ir kitų Sąjungos agentūrų 
atstovams dalyvauti atitinkamai 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės, 
Vaistų iniciatyvinės grupės ir Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės 
posėdžiuose. Šis bendradarbiavimas taip 
pat turėtų apimti strategines diskusijas su 
atitinkamais Sąjungos subjektais, kurie 
gali skatinti tinkamų sprendimų ir 
technologijų mokslinius tyrimus bei plėtrą 
siekiant sušvelninti ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų ar didelio 
masto nelaimių padarinius arba užkirsti 
kelią panašioms ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms ar 
didelio masto nelaimėms ateityje, kaip 
antai siūloma Europos reagavimo į 
ekstremaliąsias sveikatos situacijas 
institucija (HERA);

Or. en



AM\1229960LT.docx 75/325 PE691.443v01-00

LT

Pakeitimas 224
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos metu ar didelio masto 
nelaimės atveju Agentūra turėtų užtikrinti 
bendradarbiavimą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru ir kitomis 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis. Toks 
bendradarbiavimas turi apimti keitimąsi 
duomenimis, įskaitant epidemiologinių 
prognozių duomenis, nuolatinę 
komunikaciją vykdomuoju lygmeniu ir 
kvietimus Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro ir kitų Sąjungos agentūrų 
atstovams dalyvauti atitinkamai 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės, 
Vaistų iniciatyvinės grupės ir Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės 
posėdžiuose;

(27) laikinos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos metu ar 
didelio masto nelaimės atveju Agentūra 
turėtų užtikrinti bendradarbiavimą su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru ir kitomis atitinkamomis Sąjungos 
agentūromis. Toks bendradarbiavimas turi 
apimti keitimąsi duomenimis, įskaitant 
epidemiologinių prognozių duomenis, 
nuolatinę komunikaciją vykdomuoju 
lygmeniu ir kvietimus Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro ir kitų 
Sąjungos agentūrų atstovams dalyvauti 
atitinkamai Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės, Vaistų iniciatyvinės grupės ir 
Medicinos priemonių iniciatyvinės grupės 
posėdžiuose;

Or. fr

Pakeitimas 225
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) visuomenės pasitikėjimas 
priklauso nuo visiško skaidrumo. Reikėtų 
numatyti aktyvų tinkamų komunikacijos 
su plačiąja visuomene priemonių 
naudojimą. Siekiant sustiprinti ir palaikyti 
visuomenės pasitikėjimą, labai svarbu 
sugriežtinti ir paspartinti Agentūros darbo 
įstaigų bei įvertintų klinikinių duomenų 
skaidrumo standartus ir priemones, 
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susijusius su vaistų ir medicinos 
priemonių vertinimu ir priežiūra. COVID-
19 pandemijos metu EMA nustatė 
sugriežtintus ir paspartintus skaidrumo 
standartus ir priemones. Šiuo reglamentu 
nustatoma šių sugriežtintų skaidrumo 
standartų ir priemonių sistema;

Or. en

Pakeitimas 226
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos metu ar didelio masto 
nelaimės atveju Agentūra turėtų sudaryti 
sąlygas reguliariai keistis informacija su 
pramone, atitinkamais farmacijos tiekimo 
grandinės subjektais, sveikatos priežiūros 
specialistų atstovais, pacientais ir 
vartotojais, kad būtų užtikrintos ankstyvos 
diskusijos apie galimą vaistų stygių 
rinkoje ir tiekimo suvaržymai, siekiant 
geriau koordinuoti veiksmus ir sąveiką, 
kad būtų galima sušvelninti ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją ar didelio 
masto nelaimę ir į jas reaguoti;

Or. en

Pakeitimas 227
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan Huitema, Ondřej 
Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant, kad pagal šį reglamentą 
vykdomam darbui būtų užtikrinti 
pakankami ištekliai, Agentūros išlaidos turi 
būti padengiamos iš Sąjungos įnašo, kuriuo 
prisidedama prie Agentūros pajamų;

(29) siekiant, kad pagal šį reglamentą 
vykdomam darbui būtų užtikrinti 
pakankami ištekliai, įskaitant tinkamą 
darbuotojų skaičių ir pakankamą praktinę 
patirtį, Agentūros išlaidos turi būti 
padengiamos iš Sąjungos įnašo, kuriuo 
prisidedama prie Agentūros pajamų;

Or. en

Pakeitimas 228
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Komisija pasilieka teisę koreguoti 
Agentūros siūlomus išteklius ir 
darbuotojų paskirstymą po būsimo 
pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto įsteigti Europos 
pažangiųjų biomedicinos tyrimų ir 
technologinės plėtros agentūrą 
(BARDA) / Europos reagavimo į 
ekstremaliąsias sveikatos situacijas 
instituciją (HERA);

Or. en

Pakeitimas 229
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų sukurti patikimą ir 
suderintą visos Europos sąveikią ir 
skaitmeninę ataskaitų apie stygių teikimo 
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sistemą, kuri apsaugotų nuo 
besidubliuojančių ataskaitų apie stygių. 
Reikėtų nustatyti standartizuotus 
informacijos apie aiškiai nustatytą stygių 
ataskaitų teikimo reikalavimus, teikiant 
pirmenybę itin svarbiems produktams, 
turintiems didelį galimą poveikį. Tam 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų nustatyti vienodą suderintą visos 
Europos sąveikią ir skaitmeninę 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
ataskaitų teikimo sistemą, kurią sudarytų 
suderinti ir bendrieji duomenų laukai ir 
kuri būtų suderinta su kitomis sistemomis, 
pvz., vaistų medžiagų, produktų, 
organizavimo ir referencinio (SPOR) 
pagrindinio valdymo, EMA sistemomis ir 
pramonės bendrų kontaktinių punktų 
sistema (iSPOC) bei veiktų skaitmeninėje 
aplinkoje ir turėtų veiksmingą perspėjimo 
sistemą, pagal kurią būtų atskirtas 
nacionalinis ir (arba) visos Europos 
stygius;

Or. en

Pakeitimas 230
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) nacionalinės kompetentingos 
institucijos turėtų sukurti patikimą ir 
suderintą visos Europos sąveikią ir 
skaitmeninę ataskaitų apie stygių teikimo 
sistemą, kuri apsaugotų nuo 
besidubliuojančių ataskaitų apie stygių. 
Reikėtų nustatyti standartizuotus 
informacijos apie aiškiai nustatytą stygių 
ataskaitų teikimo reikalavimus, teikiant 
pirmenybę itin svarbiems produktams, 
turintiems didelį galimą poveikį. Tam 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
turėtų nustatyti vienodą suderintą visos 
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Europos sąveikią ir skaitmeninę 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
ataskaitų teikimo sistemą, kurią sudarytų 
suderinti ir bendrieji duomenų laukai ir 
kuri būtų suderinta su kitomis sistemomis, 
pvz., vaistų medžiagų, produktų, 
organizavimo ir referencinio (SPOR) 
pagrindinio valdymo, EMA sistemomis ir 
pramonės bendrų kontaktinių punktų 
sistema (iSPOC) bei veiktų skaitmeninėje 
aplinkoje ir turėtų veiksmingą perspėjimo 
sistemą, pagal kurią būtų atskirtas 
nacionalinis ir (arba) visos Europos 
stygius;

Or. en

Pakeitimas 231
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) konkrečiu COVID-19 epidemijos 
atveju adjuvantinių ligos gydymo metodų 
trūkumo priežastys buvo įvairios – nuo 
gamybos sunkumų trečiosiose šalyse iki 
logistinių ar gamybos sunkumų, kai 
vakcinų stygių lėmė rečiau pasitaikanti 
priežastis, t. y. netikėtai didelė ir auganti 
paklausa;

Or. fr

Pakeitimas 232
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) svarbu pripažinti farmacijos 
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pramonės vaidmenį COVID-19 krizės 
metu ir tai, kad ta pramonė įrodė 
atsparumą, nes visos COVID-19 krizės 
metu ji vykdė nuolatinę gamybą, 
išvengdama didelių tiekimo sutrikdymų 
pacientams;

Or. en

Pakeitimas 233
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
patikimam ir nuolatiniam keitimuisi 
informacija apie medicinos produktus, 
žmonėms vartoti skirtų medicinos 
produktų identifikavimas turėtų būti 
grindžiamas Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) medicinos produktų 
identifikavimo standartais;

Or. en

Pakeitimas 234
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) stygius atsiranda dėl skirtingų ir 
sudėtingų pagrindinių priežasčių, kurias 
reikia išdėstyti, suprasti ir analizuoti su 
įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, 
kad būtų įmanoma pašalinti visas 
skirtingas pagrindines priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 235
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) siekiant užtikrinti vaistų ir 
medicinos priemonių stygiaus prevenciją, 
stebėseną ir ataskaitų apie jį teikimą 
būtina sukurti sąveikią valstybių narių ir 
Sąjungos elektroninę platformą;

Or. en

Pakeitimas 236
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) vertinant galimas ekstremaliąsias 
sveikatos situacijas, svarbu atsižvelgti į 
zoonozių įtaką ir veterinarijos tarnybų, 
kai jos yra pasitelkiamos, vaidmenį;

Or. fr

Pakeitimas 237
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
31 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31c) stygius atsiranda dėl skirtingų ir 
sudėtingų pagrindinių priežasčių, kurias 
reikia išdėstyti, suprasti ir analizuoti su 
įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, 
kad būtų įmanoma pašalinti visas 
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skirtingas pagrindines priežastis. Siekiant 
geriau suprasti pagrindines stygiaus 
priežastis ir skatinimo veiksnius, reikėtų 
nustatyti tiekimo grandinėje kylančias 
kliūtis; tam tikslui galėtų būti naudojama 
Europos vaistų patvirtinimo sistema 
(sukurta atsižvelgiant į Falsifikuotų vaistų 
direktyvą);

Or. en

Pakeitimas 238
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31c) svarbu pripažinti farmacijos 
pramonės vaidmenį COVID-19 krizės 
metu ir tai, kad ta pramonė įrodė 
atsparumą, nes visos COVID-19 krizės 
metu ji vykdė nuolatinę gamybą, 
išvengdama didelių tiekimo sutrikdymų 
pacientams;

Or. en

Pakeitimas 239
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31d) stygius atsiranda dėl skirtingų ir 
sudėtingų pagrindinių priežasčių, kurias 
reikia išdėstyti, suprasti ir analizuoti su 
įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, 
kad būtų įmanoma pašalinti visas 
skirtingas pagrindines priežastis. Siekiant 
geriau suprasti pagrindines stygiaus 
priežastis ir skatinimo veiksnius, reikėtų 
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nustatyti tiekimo grandinėje kylančias 
kliūtis; tam tikslui galėtų būti naudojama 
Europos vaistų patvirtinimo sistema 
(sukurta atsižvelgiant į Falsifikuotų vaistų 
direktyvą);

Or. en

Pakeitimas 240
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31e) COVID-19 krizės metu Komisijos 
leidžiamas lankstesnis reguliavimas 
pasirodė esantis priemonė, kuria 
pramonėje užkertamas kelias stygiui. Toks 
lankstus reguliavimas, kaip antai 
elektroninė produkto informacija 
(e. lankstinukas), taip pat turėtų būti 
įmanomas ir ne krizės metu, kad 
gamintojams būtų padedama užkirsti 
kelią stygiui;

Or. en

Pakeitimas 241
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems ir 
veterinariniams vaistams ir ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų poveikiui 
žmonėms skirtiems ir veterinariniams 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;
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Or. fr

Pakeitimas 242
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

a) užkirsti kelią, pasirengti didelio 
masto nelaimių poveikiui žmonėms 
skirtiems vaistams ir ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų poveikiui 
žmonėms skirtiems vaistams ir medicinos 
priemonėms, jį valdyti bei koordinuoti 
Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 243
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms, taip 
pat jį koordinuoti ir valdyti ES lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 244
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams 
siekiant skubiai sumažinti tą poveikį ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

Or. ro

Pakeitimas 245
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti (visos Europos mastu);

Or. en

Pakeitimas 246
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasirengti didelio masto nelaimių 
poveikiui žmonėms skirtiems vaistams ir 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų poveikiui žmonėms skirtiems 
vaistams ir medicinos priemonėms bei jį 
valdyti;

a) užkirsti kelią, pasirengti didelio 
masto nelaimių poveikiui žmonėms 
skirtiems vaistams ir ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų poveikiui 
žmonėms skirtiems vaistams ir medicinos 
priemonėms bei jį valdyti;

Or. en
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Pakeitimas 247
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sukurti atitinkamas suderintas 
visos Europos sąveikias ir skaitmenines 
infrastruktūras bei informacines sistemas, 
taip pat veikiančias įprastomis 
aplinkybėmis, siekiant stebėti ir pranešti 
apie stygių, kad būtų galima geriau 
valdyti krizines situacijas;

Or. en

Pakeitimas 248
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sukurti Europos sveikatos 
sąjungos skaitmeninę ir sąveikią 
ankstyvojo perspėjimo apie vaistų ir 
medicinos priemonių stygių sistemą, 
sujungiant nacionalines ataskaitų teikimo 
sistemas, veikiančias pagal bendras 
apibrėžtis ir duomenų rinkimo 
procedūras, siekiant geriau užkirsti kelią, 
valdyti ir koordinuoti ekstremaliąsias 
sveikatos situacijas Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 249
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas;

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas ir priimti visas tinkamas bei 
būtinas priemones, kuriomis užtikrinama, 
kad būtų išvengta būtiniausių vaistų 
stygiaus ir pacientams būtų prieinami 
saugūs vaistai bei gydymas prieinamomis 
kainomis;

Or. ro

Pakeitimas 250
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas;

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių, siekti jo 
išvengti ir teikti apie jį ataskaitas;

Or. fr

Pakeitimas 251
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas;

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas, kad jo būtų išvengta;

Or. en
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Pakeitimas 252
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas;

b) užkirsti kelią žmonėms skirtų 
vaistų ir medicinos priemonių stygiui, jį 
stebėti ir teikti apie jį ataskaitas;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti supaprastinta iniciatyvi gamybos sutrikdymo numatymo ir prevencijos politika, o 
ne taikoma reaktyvi politika, pagrįsta stebėsena ir ataskaitų apie stygių teikimu, kuri gali 
sukelti neigiamų padarinių ES piliečiams.

Pakeitimas 253
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) stebėti žmonėms skirtų vaistų ir 
medicinos priemonių stygių ir teikti apie jį 
ataskaitas;

b) užkirsti kelią žmonėms skirtų 
vaistų ir medicinos priemonių stygiui, jį 
stebėti ir teikti apie jį ataskaitas;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti supaprastinta iniciatyvi gamybos sutrikdymo numatymo ir prevencijos politika, o 
ne taikoma reaktyvi politika, pagrįsta stebėsena ir ataskaitų apie stygių teikimu, kuri gali 
sukelti neigiamų padarinių ES piliečiams.

Pakeitimas 254
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sukurti sąveikią ir skaitmeninę 
duomenų bazę Sąjungos lygmeniu, kad 
būtų galima atsekti, stebėti vaistų, 
medicinos priemonių ir taikomųjų 
programų stygių, apie jį pranešti ir dalytis 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 255
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teikti konsultacijas dėl žmonėms 
skirtų vaistų, galinčių padėti įveikti 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas;

c) teikti konsultacijas dėl žmonėms 
skirtų ir veterinarinių vaistų, galinčių 
padėti įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas;

Or. fr

Pakeitimas 256
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, 
kurią Europos Komisija paskelbia 
vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]17 23 straipsnio 1 dalimi;

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, 
kurią Europos Komisija paskelbia 
vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]17 23 straipsnio 1 dalimi, ir 
Agentūra iš anksto nustatys tikruosius 
kriterijus, pagal kuriuos nustatomi tokią 3 
straipsnyje nurodytą ekstremaliąją 
situaciją skatinantys veiksniai;
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_________________ _________________
17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES], OL C […], […], p. 
[…].

17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES], OL C […], […], p. 
[…].

Or. en

Pakeitimas 257
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, 
kurią Europos Komisija paskelbia 
vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]17 23 straipsnio 1 dalimi;

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, 
kurią Europos Komisija paskelbia 
vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]1 23 straipsnio 1 dalimi, ir 
Agentūra iš anksto nustatys tikruosius 
kriterijus, pagal kuriuos nustatomi tokią 3 
straipsnyje nurodytą ekstremaliąją 
situaciją skatinantys veiksniai;

_________________
17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 1082/2013/ES], OL C 
[…], […], p. […].

Or. en

Pakeitimas 258
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, 
kurią Europos Komisija paskelbia 
vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]17 23 straipsnio 1 dalimi;

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – laikina ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija Sąjungos 
lygmeniu, kurią Europos Komisija 
paskelbia vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]17 23 straipsnio 1 dalimi;

_________________ _________________
17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES], OL C […], […], p. 
[…].

17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES], OL C […], […], p. 
[…].

Or. fr

Pakeitimas 259
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija – ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, 
kurią Europos Komisija paskelbia 
vadovaudamasi Reglamento 
(ES) 2020/[…]17 23 straipsnio 1 dalimi;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

_________________ _________________
17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES], OL C […], […], p. 
[…].

17 [įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES], OL C […], […], p. 
[…].

Or. ro

Pakeitimas 260
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Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tiekimas – bendras atskiro vaisto 
ar medicinos priemonės atsargų kiekis, 
kurį nacionalinei rinkai tiekia atitinkamai 
rinkodaros leidimo turėtojas arba 
gamintojas arba platintojai ar bet kuris 
kitas platinimo grandinėje veikiantis 
subjektas;

Or. en

Pakeitimas 261
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tiekimas – bendras atskiro vaisto 
ar medicinos priemonės atsargų kiekis, 
kurį nacionalinei rinkai tiekia atitinkamai 
rinkodaros leidimo turėtojas, gamintojas, 
platintojas ar bet kuris kitas platinimo 
grandinėje veikiantis subjektas;

Or. en

Pakeitimas 262
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tiekimas – bendras atskiro vaisto 
ar medicinos priemonės atsargų kiekis, 
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kurį nacionalinei rinkai tiekia atitinkamai 
rinkodaros leidimo turėtojas, gamintojas, 
platintojai arba bet kuris kitas platinimo 
grandinėje veikiantis subjektas;

Or. en

Pakeitimas 263
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) veterinarinis vaistas – vaistas, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/28/EB 1 straipsnio 1 
dalies b punkte;

Or. fr

Pakeitimas 264
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) poreikis – bendras atskiro vaisto ar 
medicinos priemonės atsargų kiekis, kurio 
nacionalinei rinkai reikia siekiant 
reaguoti į klinikinį poreikį, įskaitant 
būtinas rezervines atsargas didmeniniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 265
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) poreikis – bendras atskiro vaisto ar 
medicinos priemonės atsargų kiekis, kurio 
nacionalinei rinkai reikia siekiant 
reaguoti į gydymo poreikį;

Or. en

Pakeitimas 266
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto ar 
veterinarinio vaisto arba medicinos 
priemonės tiekimas, nepriklausomai nuo 
priežasties neatitinkantis to vaisto ar 
medicinos priemonės paklausos, t. y. 
paciento poreikių ir tinkamų rezervinių 
atsargų;

Or. fr

Pakeitimas 267
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos pacientui ir sveikatos 
priežiūros subjektų poreikių;

Or. en
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Pakeitimas 268
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos pacientui ir sveikatos 
priežiūros veikėjų poreikių;

Or. en

Pakeitimas 269
Cyrus Engerer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos, kuri reiškia pacientų 
poreikį kartu su atitinkamomis 
rezervinėmis atsargomis;

Or. en

Pakeitimas 270
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, ilgiau kaip 
dvi savaites neatitinkantis to vaisto ar 
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priemonės paklausos; medicinos priemonės nacionalinio 
lygmens pacientų poreikio;

Or. en

Pakeitimas 271
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto ar 
veterinarinio vaisto ar medicinos 
priemonės tiekimas, neatitinkantis to vaisto 
ar medicinos priemonės nacionalinio 
lygmens pacientų poreikio, neatsižvelgiant 
į priežastį;

Or. en

Pakeitimas 272
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis pacientų ir sveikatos 
priežiūros veikėjų poreikių;

Or. en

Pakeitimas 273
Petar Vitanov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės pacientų ir atitinkamų 
rezervinių atsargų poreikio;

Or. en

Pakeitimas 274
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis numatomos to vaisto ar 
medicinos priemonės paklausos, 
neatsižvelgiant į priežastį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neigiamo poveikio pacientų sveikatai, būtina numatyti stygių ir į jį atsižvelgti 
ankstyvuoju etapu. Vaistų ir medicinos priemonių stygių sukelia kelios priežastys, ir visoms 
joms turi būti taikoma „stygiaus“ apibrėžtis, įskaitant produktų pašalinimą iš rinkos dėl 
komercinių priežasčių.

Pakeitimas 275
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis pacientams ar sveikatos 
priežiūros specialistams iškilusių 
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poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 276
Carlo Calenda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis pacientų, kuriems reikia to 
vaisto ar medicinos priemonės, poreikių 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. it

Pakeitimas 277
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos, neatsižvelgiant į 
priežastį;

Or. en

Pakeitimas 278
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos, neatsižvelgiant į 
priežastį;

Or. en

Pakeitimas 279
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos;

d) stygius – žmonėms skirto vaisto ar 
medicinos priemonės tiekimas, 
neatitinkantis to vaisto ar medicinos 
priemonės paklausos, neatsižvelgiant į 
priežastį;

Or. en

Pagrindimas

Vaistų ir medicinos priemonių stygių sukelia kelios priežastys, ir visoms joms turi būti 
taikoma „stygiaus“ apibrėžtis, įskaitant lygiagrečią prekybą ir produktų pašalinimą iš rinkos 
dėl komercinių priežasčių. Stygius dėl komercinio pašalinimo iš rinkos yra labai dažnas ir 
gali turėti neproporcingą poveikį pacientų priežiūrai ir visuomenės sveikatai. Stygius gali būti 
itin ilgas ir sunkiai pašalinamas.

Pakeitimas 280
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tiekimas – bendras atskiro vaisto 
ar medicinos priemonės atsargų kiekis, 
kurį nacionalinei rinkai tiekia atitinkamai 
rinkodaros leidimo turėtojas, gamintojas, 
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platintojai arba bet kuris kitas platinimo 
grandinėje veikiantis subjektas;

Or. en

Pakeitimas 281
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) poreikis – bendras atskiro vaisto ar 
medicinos priemonės atsargų kiekis, kurio 
nacionalinei rinkai reikia siekiant 
reaguoti į gydymo poreikį;

Or. en

Pakeitimas 282
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vaistų kūrėjas – juridinis arba 
fizinis asmuo, siekiantis, kuriant vaistą, 
parengti mokslinius duomenis, susijusius 
su vaisto kokybe, saugumu ir 
veiksmingumu;

e) vaistų kūrėjas – juridinis arba 
fizinis asmuo, turintis intelektinės 
nuosavybės teises į vaistą ir siekiantis, 
kuriant tą vaistą, parengti mokslinius 
duomenis, susijusius su to vaisto kokybe, 
saugumu ir veiksmingumu;

Or. en

Pakeitimas 283
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vaistų kūrėjas – juridinis arba 
fizinis asmuo, siekiantis, kuriant vaistą, 
parengti mokslinius duomenis, susijusius 
su vaisto kokybe, saugumu ir 
veiksmingumu;

e) vaistų kūrėjas – juridinis arba 
fizinis asmuo, turintis intelektinės 
nuosavybės teises į vaistą ir siekiantis, 
kuriant vaistą, parengti mokslinius 
duomenis, susijusius su vaisto kokybe, 
saugumu ir veiksmingumu;

Or. en

Pakeitimas 284
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vaistų kūrėjas – juridinis arba 
fizinis asmuo, siekiantis, kuriant vaistą, 
parengti mokslinius duomenis, susijusius 
su vaisto kokybe, saugumu ir 
veiksmingumu;

e) vaistų kūrėjas – juridinis arba 
fizinis asmuo, turintis intelektinės 
nuosavybės teises į vaistą ir siekiantis, 
kuriant vaistą, parengti mokslinius 
duomenis, susijusius su vaisto kokybe, 
saugumu ir veiksmingumu;

Or. en

Pakeitimas 285
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų paklausai 
ir (arba) tiekimui arba kokybei, saugumui 
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Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

ir veiksmingumui. Tokia nelaimė gali 
sukelti ypatingos svarbos vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

Or. en

Pakeitimas 286
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 
Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su žmonėms skirtais ir 
veterinariniais vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 
Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

Or. fr

Pakeitimas 287
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
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gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 
Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
paklausai, kokybei, saugumui ir 
veiksmingumui. Tokia nelaimė gali sukelti 
ypatingos svarbos vaistų stygių daugiau 
nei vienoje valstybėje narėje ir todėl 
reikalauja skubaus koordinavimo Sąjungos 
lygmeniu, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsauga.

Or. en

Pakeitimas 288
Carlo Calenda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 
Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų paklausai 
ir (arba) tiekimui arba kokybei, saugumui 
ir veiksmingumui. Tokia nelaimė gali 
sukelti vaistų stygių daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje ir todėl reikalauja 
skubaus koordinavimo Sąjungos lygmeniu, 
kad būtų užtikrinta aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsauga.

Or. it

Pakeitimas 289
Traian Băsescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
gali sukelti su vaistais susijusį didelį 
pavojų visuomenės sveikatai. Tai nelaimė, 
susijusi su mirtina grėsme ar kitokia didele 
biologinio, cheminio, aplinkos ar kitokio 
pobūdžio grėsme arba incidentu, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 
Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

f) didelio masto nelaimė – įvykis, 
kuris vienoje ar daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje gali sukelti su vaistais 
susijusį didelį pavojų visuomenės 
sveikatai. Tai nelaimė, susijusi su mirtina 
grėsme ar kitokia didele biologinio, 
cheminio, aplinkos ar kitokio pobūdžio 
grėsme arba incidentu, kuris gali turėti 
neigiamą poveikį vaistų tiekimui arba 
kokybei, saugumui ir veiksmingumui. 
Tokia nelaimė gali sukelti vaistų stygių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
todėl reikalauja skubaus koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų užtikrinta 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga.

Or. ro

Pakeitimas 290
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) poreikis susijęs su sveikatos 
priežiūros specialisto ar paciento 
reikalavimu gauti vaistą ar medicinos 
priemonę, atsižvelgiant į klinikinius 
poreikius. Kad poreikis būtų patenkintas, 
vaistą reikės įsigyti laiku ir pakankamu 
kiekiu, siekiant užtikrinti geriausios 
pacientų priežiūros tęstinumą, kartu 
atsižvelgiant į realius ir pakankamus 
receptų išrašymo poreikius;

Or. en

Pakeitimas 291
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Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ypatingos svarbos vaistas – bet 
kuris žmonėms skirtas ir veterinarinis 
vaistas, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB 1 straipsnio 2 dalyje, arba jo 
sudedamoji dalis, kuris laikomas būtinu 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai valdyti ir tol, kol ekstremalioji 
situacija bus įveikta.

Or. fr

Pakeitimas 292
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pagrindinė neužkrečiamoji liga – 
lėtinė liga, kuri dažniausiai trunka ilgai ir 
kurią sukelia genetinių, fiziologinių, 
aplinkos ir elgesio veiksnių, tokių kaip 
širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, 
kvėpavimo takų ligos, diabetas ar 
psichinės ligos, kombinacija, ir kuria 
serga daug žmonių Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 293
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) poreikis susijęs su sveikatos 
priežiūros specialisto ar paciento 
reikalavimu gauti vaistą ar medicinos 
priemonę, atsižvelgiant į klinikinius 
poreikius. Kad poreikis būtų patenkintas, 
vaistą reikės įsigyti laiku ir pakankamu 
kiekiu, siekiant užtikrinti geriausios 
pacientų priežiūros tęstinumą;

Or. en

Pakeitimas 294
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) poreikis susijęs su sveikatos 
priežiūros specialisto ar paciento 
reikalavimu gauti vaistą ar medicinos 
priemonę, atsižvelgiant į klinikinius 
poreikius. Kad poreikis būtų patenkintas, 
vaistą reikės įsigyti laiku ir pakankamu 
kiekiu, siekiant užtikrinti geriausios 
pacientų priežiūros tęstinumą;

Or. en

Pakeitimas 295
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) poreikis susijęs su sveikatos 
priežiūros specialisto ar paciento 
reikalavimu gauti vaistą ar medicinos 
priemonę, atsižvelgiant į klinikinius 
poreikius. Kad poreikis būtų patenkintas, 
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vaistą reikės įsigyti laiku ir pakankamu 
kiekiu, siekiant užtikrinti geriausios 
pacientų priežiūros tęstinumą;

Or. en

Pagrindimas

Poreikis turi būti apibrėžtas reglamente, nes juo apibrėžiamas stygiaus mastas, kuris turi 
svarbią reikšmę tekste. Patariame remtis Europos vaistų agentūros (EMA) / Vaistų agentūrų 
vadovų parengtose Vaistų stygiaus nustatymo ir pranešimo apie jį rekomendacijose 
rinkodaros leidimų turėtojams siūloma įtraukia apibrėžtimi. Jose pripažįstama, kad sveikatos 
priežiūros specialistai yra pagrindiniai vaistų ir medicinos priemonių skyrėjai, o galutinis 
tikslas – užtikrinti geriausios pacientų priežiūros tęstinumą.

Pakeitimas 296
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) poreikis – bendras atskiro vaisto ar 
medicinos priemonės atsargų kiekis, kurio 
nacionalinei rinkai reikia siekiant 
reaguoti į klinikinį poreikį;

Or. en

Pakeitimas 297
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sveikatos aspektų integravimas į 
visų sričių politiką – sveikatos aspektų 
integravimas į visų sričių politiką, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) .../... dėl 
programos „ES – sveikatos labui“ [OL: 
...];
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Or. en

Pakeitimas 298
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tiekimas – bendras atskiro vaisto 
ar medicinos priemonės atsargų kiekis, 
kurį rinkai tiekia rinkodaros leidimo 
turėtojas arba gamintojas, įskaitant 
atvejus, kai vaistas pašalinamas iš rinkos 
dėl komercinių priežasčių;

Or. en

Pagrindimas

Tiekimas turi būti apibrėžtas reglamente, nes juo apibrėžiamas stygiaus mastas, kuris turi 
svarbią reikšmę tekste. Kaip pagrindu patariame remtis Europos vaistų agentūros 
(EMA) / Vaistų agentūrų vadovų parengtose Vaistų stygiaus nustatymo ir pranešimo apie jį 
rekomendacijose rinkodaros leidimų turėtojams siūloma apibrėžtimi, aiškiai nurodant, kad jis 
taip pat turėtų apimti atvejus, kai rinkodaros teisės turėtojas pašalina vaistą iš rinkos dėl 
komercinių priežasčių.

Pakeitimas 299
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) tiekimas – bendras atskiro vaisto 
ar medicinos priemonės atsargų kiekis, 
kurį rinkai tiekia rinkodaros leidimo 
turėtojas arba gamintojas, įskaitant 
atvejus, kai produktas pašalinamas iš 
rinkos dėl komercinių priežasčių;

Or. en
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Pakeitimas 300
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) bendros sveikatos koncepcija – 
bendros sveikatos koncepcija, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) .../... dėl 
programos „ES – sveikatos labui“ [OL: 
...];

Or. en

Pakeitimas 301
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) zoonozė – infekcinė liga, pernešta 
žmogui zoonoziniu būdu iš gyvūno, 
išskyrus žmogų;

Or. en

Pakeitimas 302
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) zoonozinių ligų išplitimas – ne 
žmogaus ligos perdavimas žmonėms, 
sukeliantis zoonozę;

Or. en
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Pakeitimas 303
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fe) veterinarinis vaistas – vaistas, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/6 4 straipsnio 1 
punkte;

Or. en

Pakeitimas 304
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ff) tiekimas – bendras vaisto ar 
medicinos priemonės arba medicininės 
taikomosios programos atsargų kiekis, 
kurį rinkai tiekia rinkodaros leidimo 
turėtojas arba gamintojas;

Or. en

Pakeitimas 305
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fg) tiekimo grandinė – etapais 
pagrįstas veiklos, informacijos ir išteklių 
tinklas, veikiantis tarp gamintojo 
bendrovės ir jos tiekėjų, pageidaujančių 
gaminti ir platinti konkretų produktą 
galutiniam pirkėjui;
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Or. en

Pakeitimas 306
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tiekimas – bendras atskiro vaisto ar 
medicinos priemonės atsargų kiekis, kurį 
nacionalinei rinkai tiekia atitinkamai 
rinkodaros leidimo turėtojas arba 
gamintojas arba platintojai ar bet kuris 
kitas platinimo grandinėje veikiantis 
subjektas;
poreikis – bendras atskiro vaisto ar 
medicinos priemonės atsargų kiekis, kurio 
nacionalinei rinkai reikia siekiant 
reaguoti į klinikinį poreikį;

Or. en

Pakeitimas 307
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Europos sveikatos sąjungos skaitmeninės 

ir sąveikios ankstyvojo perspėjimo 
sistemos sukūrimas

1. Siekiant geriau valdyti sveikatos krizę, 
šiuo reglamentu sukuriama Europos 
sveikatos sąjungos skaitmeninė ir sąveiki 
ankstyvojo perspėjimo sistema, kuria 
siekiama stebėti ir pranešti apie vaistų 
stygių, naudojant infrastruktūrą, kuri 
veikia ir įprastomis sąlygomis.
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2. Taikant tokią suderintą, skaitmeninę ir 
sąveikią sistemą, pranešimai teikiami 
remiantis nacionalinio lygmens duomenų 
rinkimu, renkant duomenis apie bendras 
apibrėžtis ir procedūras, apimančias tiek 
centralizuotus, tiek nacionalinius 
rinkodaros leidimus. Tam tikrais atvejais 
Agentūra gauna suvestinius duomenis iš 
nacionalinių duomenų bazių, kad galėtų 
stebėti bet kokį galimą tarpvalstybinį 
stygių.

Or. en

Pakeitimas 308
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Vykdomoji iniciatyvinė 
grupė vaistų stygiui ir saugumui stebėti 
(toliau – Vaistų iniciatyvinė grupė). Jos 
nariai į posėdžius renkasi asmeniškai arba 
nuotoliniu būdu rengiantis ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai ar jai 
susidarius arba gavus prašymą suteikti 
pagalbą, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 
dalyje. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Vykdomoji iniciatyvinė 
grupė žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų stygiui ir saugumui stebėti (toliau – 
Vaistų iniciatyvinė grupė). Jos nariai į 
posėdžius renkasi asmeniškai arba 
nuotoliniu būdu rengiantis ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai ar jai 
susidarius arba gavus prašymą suteikti 
pagalbą, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 
dalyje. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

Or. fr

Pakeitimas 309
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Vykdomoji iniciatyvinė 
grupė vaistų stygiui ir saugumui stebėti 
(toliau – Vaistų iniciatyvinė grupė). Jos 
nariai į posėdžius renkasi asmeniškai arba 
nuotoliniu būdu rengiantis ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai ar jai 
susidarius arba gavus prašymą suteikti 
pagalbą, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 
dalyje. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Vykdomoji iniciatyvinė 
grupė vaistų stygiui ir saugumui stebėti 
(toliau – Vaistų iniciatyvinė grupė). Jos 
nariai į posėdžius renkasi tiek kartų, kiek 
reikia, asmeniškai arba nuotoliniu būdu 
rengiantis ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai ar jai susidarius arba 
gavus prašymą suteikti pagalbą, kaip 
nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje. Agentūra 
teikia sekretoriato paslaugas.

Or. ro

Pakeitimas 310
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ribotam laikui bus sukurta vaistų 
iniciatyvinė grupė, kuri baigs savo veiklą, 
kai bus paskelbta, kad ekstremalioji 
sveikatos situacija arba neišvengiama 
didelio masto nelaimė baigėsi.

Or. en

Pakeitimas 311
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Valstybės narės, 
turinčios kompetenciją sveikatos srityje, 
gali paskirti atstovą iš regioninės 
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kompetentingos institucijos, kuris 
atstovaus visai valstybei narei. Grupę gali 
papildyti konkrečių mokslo ar techninių 
sričių ekspertai. Iniciatyvinėje grupėje 
stebėtojų teisėmis taip pat dalyvauja 
Pacientų ir vartotojų darbo grupės 
atstovas bei Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės atstovas.

Or. en

Pakeitimas 312
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas, po 
vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės, Pacientų ir vartotojų 
darbo grupės atstovas ir Sveikatos 
priežiūros specialistų darbo grupės 
atstovas. Kiekviena valstybė narė skiria 
savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai. Iniciatyvinės grupės narių 
sąrašas viešai skelbiamas EMA interneto 
svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Pacientai, vartotojai ir sveikatos priežiūros specialistai turi būti iniciatyvinės grupės nariai, 
nes stygius pirmiausia turi įtakos pacientų sveikatai ir priežiūrai. Jų, kaip galutinių vartotojų 
ar sveikatos priežiūros specialistų / paslaugų teikėjų, patirtis reikalinga siekiant nustatyti 
vaistus, kurie laikomi ypatingos svarbos visuomenės sveikatai ir (arba) pacientų geriausiai 
priežiūrai krizinėse situacijose, ir teikiant tinkamas rekomendacijas bei gaires stygiui užkirsti 
arba sumažinti. Tai taip pat padėtų pagerinti iniciatyvinės grupės veiklos skaidrumą ir 
komunikaciją, nes abu atstovai atsiskaitytų EMA Pacientų ir vartotojų darbo grupei ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo grupei.
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Pakeitimas 313
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas, 
pacientų organizacijų atstovas, sveikatos 
priežiūros specialistų organizacijų 
atstovas ir po vieną aukšto rango atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės. Kiekviena 
valstybė narė skiria savo atstovą. Grupę 
gali papildyti konkrečių mokslo ar 
techninių sričių ekspertai. Iniciatyvinės 
grupės narių sąrašas yra skaidrus ir viešai 
skelbiamas EMA interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 314
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai. Iniciatyvinėje grupėje taip pat 
dalyvauja Pacientų ir vartotojų darbo 
grupės atstovas bei Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės atstovas.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentu turi būti suteikiama galimybė pacientams prisidėti savo praktine patirtimi prie 
sprendimų priėmimo procesų, susijusių su naujų vaistų kūrimu ir ypatingos svarbos vaistų 
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prieinamumu. Tai padės užtikrinti, kad nauji vaistai atitiktų galutinių vartotojų poreikius ir 
lūkesčius. Panašiai tai padės pagerinti stygiaus valdymą įtraukiant asmenų, kuriuos 
labiausiai paveikė tiekimo sutrikimai, nuomonę.

Pakeitimas 315
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai. Iniciatyvinėje grupėje taip pat 
dalyvauja Pacientų ir vartotojų darbo 
grupės atstovas bei Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės atstovas.

Or. en

Pakeitimas 316
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės, taip pat pakaitinis narys 
nenumatytoms aplinkybėms. Kiekviena 
valstybė narė skiria savo atstovą. Grupę 
gali papildyti konkrečių mokslo ar 
techninių sričių ekspertai.

Or. ro
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Pakeitimas 317
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną aukšto rango atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės. Kiekviena valstybė narė 
skiria savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai.

2. Vaistų iniciatyvinę grupę sudaro 
Agentūros atstovas, Komisijos atstovas ir 
po vieną įgaliotą aukšto rango atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės. Kiekviena 
valstybė narė skiria savo atstovą. Grupę 
gali papildyti konkrečių mokslo ar 
techninių sričių ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 318
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vaistų iniciatyvinės grupės nariai 
neturi turėti jokių finansinių ar kitokių 
interesų, kurie galėtų pakenkti jų 
nešališkumui. Jie veikia visuomenei bei 
nepriklausomai ir kasmet pateikia savo 
finansinių interesų deklaraciją. Visi 
netiesioginiai interesai, kurie galėtų būti 
siejami su šia pramone, yra nurodomi 
Agentūros tvarkomame registre, ir, 
pateikus prašymą, skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 319
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis



PE691.443v01-00 118/325 AM\1229960LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų medicinos 
priemonių interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, bet kurį kitą 
atitinkamos vaistų tiekimo grandinės 
suinteresuotąjį subjektą, sveikatos 
priežiūros specialistus ir pacientų 
organizacijas, dalyvauti grupės 
posėdžiuose, kad užtikrintų skaidrų ir 
veiksmingą visų vaistų tiekimo grandinės 
dalyvių ir susijusių institucijų dialogą.

Or. fr

Pakeitimas 320
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose. Pirmininkas užtikrina, kad 
būtų atsižvelgta į įvairias nuomones. 
Pirmininkas užtikrina, kad vaistų tiekimo 
grandinės suinteresuotieji subjektai 
pateiktų informacija pagrįstą nuomonę 
dėl padėties įvairiose susijusiose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 321
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Visi Vaistų 
iniciatyvinės grupės nariai gali pasiūlyti 
Pirmininkui pakviesti trečiąsias šalis, tarp 
jų vaistų interesų grupių atstovus, sveikatos 
priežiūros specialistus, pacientų ir 
vartotojų atstovus ir rinkodaros leidimų 
turėtojus, dalyvauti grupės posėdžiuose, 
kai jų indėlis gali būti naudingas 
diskusijoms Iniciatyvinėje grupėje.

Or. en

Pakeitimas 322
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Visi Vaistų 
iniciatyvinės grupės nariai gali pasiūlyti 
Pirmininkui pakviesti trečiąsias šalis, tarp 
jų vaistų interesų grupių, visų pirma 
sveikatos priežiūros specialistų, pacientų, 
vartotojų atstovus ir rinkodaros leidimų 
turėtojus, dalyvauti grupės posėdžiuose, 
kai jų indėlis gali būti naudingas 
diskusijoms Iniciatyvinėje grupėje.

Or. en

Pagrindimas

Visiems Iniciatyvinės grupės nariams turėtų būti leidžiama siūlyti pakviesti trečiąsias šalis, 
turinčias informacijos, praktinės patirties ar žinių, kurios būtų naudingos diskusijoms ir 
Iniciatyvinės grupės sprendimams priimti. Sveikatos priežiūros specialistai, pacientai ir 
vartotojai turi tiesioginės patirties ir neįkainojamos įžvalgos apie vaistų stygių, tačiau ji gali 
skirtis atsižvelgiant į jų padėtį, šalį, profesiją, ligos sritį. Taigi pavienių organizacijų 
kvietimas, pagrįstas jų konkrečia praktine patirtimi, papildo Pacientų ir vartotojų darbo 
grupės ir Sveikatos priežiūros specialistų darbo grupės atstovų, kaip Iniciatyvinės grupės 
narių, dalyvavimą.
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Pakeitimas 323
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas 
reguliariai kviečia trečiąsias šalis, tarp jų 
vaistų interesų grupių atstovus ir 
rinkodaros leidimų turėtojus, dalyvauti 
grupės posėdžiuose. Įvykus didelei 
nelaimei ar jai gresiant, Pirmininkas 
pakviečia atitinkamus farmacijos tiekimo 
grandinės subjektus dalyvauti jos 
posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 324
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus, rinkodaros 
leidimų turėtojus, sveikatos priežiūros 
specialistų ir pacientų atstovus, dalyvauti 
grupės posėdžiuose, kai jų indėlis gali būti 
naudingas diskusijoms Iniciatyvinėje 
grupėje.

Or. en

Pakeitimas 325
Adam Jarubas
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas 
pakviečia trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus, rinkodaros 
leidimų turėtojus ir kitus farmacijos 
tiekimo grandinės atstovus, dalyvauti 
grupės posėdžiuose ir aktyviai dalyvauti 
dialoge su valdžios institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 326
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, sveikatos priežiūros 
specialistų, pacientų ir vartotojų atstovus, 
dalyvauti grupės posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 327
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
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pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, pacientų atstovus, 
vartotojus ir sveikatos priežiūros 
specialistus, dalyvauti grupės posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 328
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, pacientų atstovus, 
vartotojus ir sveikatos priežiūros 
specialistus, dalyvauti grupės posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 329
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, taip pat kitus medicinos 
tiekimo grandinės suinteresuotuosius 
subjektus, dalyvauti grupės posėdžiuose.

Or. en
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Pakeitimas 330
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas gali 
pakviesti trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Vaistų iniciatyvinei grupei 
pirmininkauja Agentūra. Pirmininkas 
pakviečia trečiąsias šalis, tarp jų vaistų 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 331
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vaistų iniciatyvinė grupė 
reguliariai kviečia vaistų srities interesų 
grupių atstovus ir rinkodaros leidimų 
turėtojus, taip pat kitus farmacijos 
pramonės suinteresuotuosius subjektus 
reguliariai keistis informacija apie vaistų 
gamybos padėtį Europoje ir visame 
pasaulyje. Remdamasi apsikeista 
informacija, Vaistų iniciatyvinė grupė 
parengia strategines rekomendacijas, 
kurias ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu pateikia 
valstybėms narėms.

Or. fr

Pakeitimas 332
Kateřina Konečná
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę.

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę. 
Iniciatyvinės grupės darbotvarkė ir 
protokolai, darbo tvarkos taisyklės ir 
rekomendacijos viešai skelbiamos EMA 
interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 333
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę.

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę. 
Iniciatyvinės grupės darbotvarkės ir 
protokolai, darbo tvarkos taisyklės ir 
rekomendacijos viešai skelbiamos EMA 
interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 334
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Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę.

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę. 
Vaistų iniciatyvinės grupės darbotvarkė, 
protokolai ir rekomendacijos viešai 
paskelbiamos Agentūros interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 335
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę.

4. Vaistų iniciatyvinė grupė nustato 
savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
aiškų jos kompetencijų nurodymą, 
procedūras, susijusias su 5 dalyje nurodyta 
darbo grupe ir su sąrašų, informacijos 
rinkinių bei rekomendacijų priėmimu. 
Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja 
Komisijai ir Agentūros Valdančiajai 
tarybai pareiškus palankią nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 336
Antoni Comín i Oliveres
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vaistų iniciatyvinei grupei padeda 
darbo grupė, kurią sudaro už vaistus 
atsakingų nacionalinių kompetentingų 
institucijų bendri informaciniai punktai 
stygiaus klausimais, įsteigti vadovaujantis 
9 straipsnio 1 dalimi.

5. Vaistų iniciatyvinei grupei padeda 
darbo grupė, kurią sudaro už vaistus 
atsakingų nacionalinių ir prireikus 
regioninių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai stygiaus 
klausimais, įsteigti vadovaujantis 9 
straipsnio 1 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 337
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vaistų iniciatyvinei grupei padeda 
darbo grupė, kurią sudaro pramonės 
bendri informaciniai punktai (iSPOC) 
stygiaus klausimais ir sukurta Vaistų 
iniciatyvinės grupės ir iSPOC abipusės 
komunikacijos linija.

Or. en

Pakeitimas 338
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vaistų iniciatyvinei grupei padeda 
darbo grupė, kurią sudaro pramonės 
bendri informaciniai punktai (iSPOC) 
stygiaus klausimais ir sukurta Vaistų 
iniciatyvinės grupės ir iSPOC abipusės 
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komunikacijos linija.

Or. en

Pakeitimas 339
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vaistų iniciatyvinė grupė atsako už 
4 straipsnio 4 dalyje ir 5–8 straipsniuose 
nurodytų užduočių vykdymą.

6. Vaistų iniciatyvinė grupė atsako už 
4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje 
ir 5–8 straipsniuose nurodytų užduočių 
vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 340
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Visi Vaistų iniciatyvinės grupės 
nariai laikosi Sąjungoje galiojančių 
įprastų interesų konfliktų taisyklių, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2017/745 107 
straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 341
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vaistų iniciatyvinė grupė kartu su 
pramone (naudojantis pramonės bendrais 
informaciniais punktais (iSPOC) nustato 
ypatingos svarbos produktų sąrašą ir bet 
kokius būsimus veiksmus, kurių bus 
imtasi dėl į ypatingos svarbos produktų 
sąrašą įtrauktų molekulių.

Or. en

Pakeitimas 342
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vaistų iniciatyvinės grupės nariai 
neturi turėti jokių finansinių ar kitokių 
interesų, kurie galėtų pakenkti jų 
nešališkumui. Narių sąrašas skelbiamas 
EMA interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 343
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vaistų iniciatyvinės grupės nariai 
neturi turėti jokių finansinių ar kitokių 
interesų, kurie galėtų pakenkti jų 
nešališkumui. Narių sąrašas skelbiamas 
EMA interneto svetainėje.

Or. en
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Pagrindimas

Skirtingai nei skyriuje, kuriame apibūdinama Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės veikla, 
siūlomame reglamente nėra nuorodos į būtinybę užtikrinti iniciatyvinių grupių narių 
nešališkumą. Į tai turėtų būti atsižvelgta.

Pakeitimas 344
Margarita de la Pisa Carrión, Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vaistų iniciatyvinė grupė 
naudojasi savo kompetencija visapusiškai 
laikydamasi proporcingumo ir 
subsidiarumo principų.

Or. en

Pakeitimas 345
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvykių stebėsena ir pasirengimas didelio 
masto nelaimėms ir ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms

Įvykių stebėsena ir pasirengimas didelio 
masto nelaimėms ir laikinoms 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms

Or. fr

Pakeitimas 346
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Atsižvelgiant į tai, prireikus, 
Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru (ECDC) ir kitomis Sąjungos 
agentūromis.

Or. en

Pakeitimas 347
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją, ir ji gali priimti reikiamus 
prevencinius mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 348
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

1. Agentūra, bendradarbiaudama su 
atitinkamomis nacionalinėmis ar 
regioninėmis institucijomis, nuolat stebi 
bet kokį įvykį, galintį sukelti didelio masto 
nelaimę arba ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją.

Or. fr



AM\1229960LT.docx 131/325 PE691.443v01-00

LT

Pakeitimas 349
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją, koordinuodama savo veiksmus 
su nacionalinėmis ir regioninėmis 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 350
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį įvykį 
Sąjungoje ar trečiosiose šalyse, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

Or. cs

Pakeitimas 351
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Agentūra nuolat stebi bet kokį 
įvykį, galintį sukelti didelio masto nelaimę 
arba ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją.

1. Agentūra, savo veiksmus 
derindama su Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centru (ECDC), nuolat stebi bet 
kokį įvykį, galintį sukelti didelio masto 
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nelaimę arba ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją.

Or. fr

Pakeitimas 352
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie 
vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, nacionalinė kompetentinga 
institucija pateikia Agentūrai informaciją, 
gautą iš rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, į visos Europos 
sąveikią ir skaitmeninę ataskaitų apie 
stygių teikimo ir pranešimo sistemą įkelia 
informaciją apie bet kokį įvykį, įskaitant 
vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, galintį sukelti didelio masto 
nelaimę arba ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją. Į visos Europos 
suderintą sistemą įkeldama informaciją 
apie vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, nacionalinė kompetentinga 
institucija pateikia Agentūrai informaciją, 
gautą iš rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Informacija, įkelta į visos Europos 
sistemą, yra tiesiogiai prieinama 
Agentūrai ir nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms ir, siekiant 
išvengti ataskaitų dubliavimosi, remiamas 
abipusis valdžios institucijų ir pramonės 
atstovų bendradarbiavimas, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas, reikalingas 
imantis veiksmų, kuriais siekiama užkirsti 
kelią tarpvalstybiniam stygiui ir jį 
sumažinti; Remdamasi nacionalinės 
kompetentingos institucijos ataskaita apie 
įvykį ir siekdama suprasti įvykio poveikį 
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kitose valstybėse narėse, Agentūra gali 
paprašyti, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos pateiktų 
informaciją per 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytą darbo grupę.

Or. en

Pakeitimas 353
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant žmonėms 
skirto ar veterinarinio vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją kitose valstybėse narėse. 
Pranešdama Agentūrai apie vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, nacionalinė 
kompetentinga institucija pateikia 
Agentūrai informaciją, gautą iš rinkodaros 
leidimo turėtojo pagal Direktyvos 
2001/83/EB 23a straipsnį, taip pat visą 
susijusią papildomą informaciją, kurią 
pateikė suinteresuotieji subjektai ir 
farmacijos pramonės subjektai, 
visapusiškai laikydamasi konfidencialumo 
ir privatumo principų, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2016/769 (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas, toliau – 
BDAR). Remdamasi nacionalinės 
kompetentingos institucijos ataskaita apie 
įvykį ir siekdama suprasti bei, visų pirma, 
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numatyti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

Or. fr

Pakeitimas 354
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

2. Nacionalinės ir, kai tinkama, 
regioninės kompetentingos institucijos, 
siekdamos padėti įgyvendinti 1 dalyje 
nurodytą stebėsenos užduotį, remdamosi 
Agentūros nurodytais ataskaitų teikimo 
kriterijais ir vadovaudamosi 9 straipsnio 1 
dalies b punktu, veikdamos per 3 straipsnio 
5 dalyje nurodytus bendrus informacinius 
punktus arba skaitmeninę sąveikią 
duomenų bazę, nurodytą 1 straipsnio b 
punkte ir 12 straipsnio g punkte, praneša 
Agentūrai apie bet kokį įvykį, įskaitant 
vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, galintį sukelti didelio masto 
nelaimę arba ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją. Pranešdama Agentūrai 
apie vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, nacionalinė ir, kai tinkama, 
regioninė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės arba regioninės 
kompetentingos institucijos ataskaita apie 
įvykį ir siekdama suprasti įvykio poveikį 
kitose valstybėse narėse, Agentūra gali 
paprašyti, kad nacionalinės ir, kai tinkama, 
regioninės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.
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Or. en

Pakeitimas 355
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, laiku praneša 
Agentūrai sąveikioje ir skaitmeninėje 
ataskaitų apie stygių teikimo ir pranešimo 
platformoje apie bet kokį įvykį, įskaitant 
vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, galintį sukelti didelio masto 
nelaimę arba ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją. Pranešdama Agentūrai 
apie vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, nacionalinė kompetentinga 
institucija pateikia Agentūrai informaciją, 
gautą iš rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

Or. en

Pakeitimas 356
Carlo Calenda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį galimą vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sutrukdyti laiku ir tinkamai reaguoti į 
didelio masto nelaimę arba ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją. 
Pranešdama Agentūrai apie vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, nacionalinė 
kompetentinga institucija pateikia 
Agentūrai informaciją, gautą iš rinkodaros 
leidimo turėtojo pagal Direktyvos 
2001/83/EB 23a straipsnį. Remdamasi 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
ataskaita apie įvykį ir siekdama suprasti 
įvykio poveikį kitose valstybėse narėse, 
Agentūra gali paprašyti, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos pateiktų 
informaciją per 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytą darbo grupę.

Or. it

Pakeitimas 357
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
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informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį galimą įvykį, įskaitant 
ypatingos svarbos vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti tolesnę didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

Or. en

Pakeitimas 358
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, nedelsiant praneša 
Agentūrai apie bet kokį įvykį, įskaitant 
vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, galintį sukelti didelio masto 
nelaimę arba ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją. Pranešdama Agentūrai 
apie vaisto stygių atitinkamoje valstybėje 
narėje, nacionalinė kompetentinga 
institucija pateikia Agentūrai informaciją, 
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rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

gautą iš rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

Or. en

Pakeitimas 359
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės kompetentingos 
institucijos, siekdamos padėti įgyvendinti 1 
dalyje nurodytą stebėsenos užduotį, 
remdamosi Agentūros nurodytais ataskaitų 
teikimo kriterijais ir vadovaudamosi 9 
straipsnio 1 dalies b punktu, veikdamos per 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus bendrus 
informacinius punktus, praneša Agentūrai 
apie bet kokį įvykį, įskaitant vaisto stygių 
atitinkamoje valstybėje narėje, galintį 
sukelti didelio masto nelaimę arba 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją. Pranešdama Agentūrai apie vaisto 
stygių atitinkamoje valstybėje narėje, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
pateikia Agentūrai informaciją, gautą iš 
rinkodaros leidimo turėtojo pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 23a straipsnį. 
Remdamasi nacionalinės kompetentingos 
institucijos ataskaita apie įvykį ir siekdama 
suprasti įvykio poveikį kitose valstybėse 
narėse, Agentūra gali paprašyti, kad 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
pateiktų informaciją per 3 straipsnio 5 
dalyje nurodytą darbo grupę.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 360
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija, 
veikdama savo iniciatyva arba vienos ar 
daugiau valstybių narių prašymu, arba 
Agentūros vykdomasis direktorius gali 
paprašyti, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti.

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija, 
veikdama savo iniciatyva arba vienos ar 
daugiau valstybių narių prašymu, arba 
Agentūros vykdomasis direktorius gali 
paprašyti, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti. Kai to prašo mažiausiai 
dvi valstybės narės arba Agentūros 
vykdomasis direktorius, Komisija kreipiasi 
į Iniciatyvinę grupės pagalbos.

Or. cs

Pakeitimas 361
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija, 
veikdama savo iniciatyva arba vienos ar 
daugiau valstybių narių prašymu, arba 
Agentūros vykdomasis direktorius gali 
paprašyti, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti.

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Tokiu atveju 
Komisija paprašo, kad Vaistų iniciatyvinė 
grupė suteiktų pagalbą, reikalingą didelio 
masto nelaimei įveikti.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą Komisijai suteikiama galimybė paprašyti Vaistų iniciatyvinės 
grupės, kurią sudaro valstybių narių atstovai, suteikti pagalbą, kai tik įvyksta didelio masto 
nelaimė, dėl kurios gali kilti pavojus farmacijos produktų saugai ar prieinamumui. 
Atsižvelgiant į labai svarbų vaidmenį, kurį tokia įstaiga gali atlikti valdant didelio masto 
nelaimes, visų pirma skatindama koordinavimą ir bendrus veiksmus valstybėse narėse, labai 
svarbu, kad iniciatyvinė grupė būtų sudaryta, kai tik įvyksta didelio masto nelaimė.

Pakeitimas 362
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija, 
veikdama savo iniciatyva arba vienos ar 
daugiau valstybių narių prašymu, arba 
Agentūros vykdomasis direktorius gali 
paprašyti, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti.

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Tokiu atveju 
Komisija paprašo, kad Vaistų iniciatyvinė 
grupė suteiktų pagalbą, reikalingą didelio 
masto nelaimei įveikti.

Or. en

Pagrindimas

Pagal siūlomą reglamentą Komisijai suteikiama galimybė paprašyti Vaistų iniciatyvinės 
grupės, kurią sudaro valstybių narių atstovai, suteikti pagalbą, kai tik įvyksta didelio masto 
nelaimė, dėl kurios gali kilti pavojus farmacijos produktų saugai ar prieinamumui. 
Atsižvelgiant į labai svarbų vaidmenį, kurį tokia įstaiga gali atlikti valdant didelio masto 
nelaimes, visų pirma skatindama koordinavimą ir bendrus veiksmus valstybėse narėse, labai 
svarbu, kad iniciatyvinė grupė būtų sudaryta, kai tik įvyksta didelio masto nelaimė.

Pakeitimas 363
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija, 
veikdama savo iniciatyva arba vienos ar 
daugiau valstybių narių prašymu, arba 
Agentūros vykdomasis direktorius gali 
paprašyti, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti.

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Tokiu atveju 
Komisija paprašo, kad Vaistų iniciatyvinė 
grupė suteiktų pagalbą, reikalingą didelio 
masto nelaimei įveikti.

Or. en

Pakeitimas 364
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija, 
veikdama savo iniciatyva arba vienos ar 
daugiau valstybių narių prašymu, arba 
Agentūros vykdomasis direktorius gali 
paprašyti, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti.

3. Jei Agentūra mano, kad reikia 
spręsti faktinės ar gresiančios didelio masto 
nelaimės problemą, ji apie tai informuoja 
Komisiją ir valstybes nares. Komisija arba 
Agentūros vykdomasis direktorius 
paprašo, kad Vaistų iniciatyvinė grupė 
suteiktų pagalbą, reikalingą didelio masto 
nelaimei įveikti.

Or. en

Pakeitimas 365
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei didelio masto nelaimė arba a) jei didelio masto nelaimė arba 
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ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija gali neigiamai paveikti vaistų 
saugumą, kokybę ir veiksmingumą, 
taikomas 5 straipsnis;

ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija gali neigiamai paveikti vaistų, 
priemonių ir taikomųjų programų 
gamybą, saugumą, kokybę, platinimą ir 
veiksmingumą, taikomas 5 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 366
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos vertinimas ir konsultacijų dėl 
veiksmų, susijusių su vaistų saugumu, 
kokybe ir veiksmingumu, teikimas, susijęs 
su ekstremaliosiomis visuomenės sveikatos 
situacijomis ir didelio masto nelaimėmis

Informacijos vertinimas ir konsultacijų dėl 
veiksmų, susijusių su vaistų, priemonių ir 
taikomųjų programų gamyba, saugumu, 
kokybe, platinimu ir veiksmingumu, 
teikimas, susijęs su ekstremaliosiomis 
visuomenės sveikatos situacijomis ir 
didelio masto nelaimėmis

Or. en

Pakeitimas 367
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos vertinimas ir konsultacijų dėl 
veiksmų, susijusių su vaistų saugumu, 
kokybe ir veiksmingumu, teikimas, susijęs 
su ekstremaliosiomis visuomenės sveikatos 
situacijomis ir didelio masto nelaimėmis

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. cs

Pakeitimas 368
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Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbus ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją arba gavusi 4 straipsnio 
3 dalyje nurodytą prašymą suteikti pagalbą, 
Vaistų iniciatyvinė grupė įvertina su 
didelio masto nelaime arba ekstremaliąja 
visuomenės sveikatos situacija susijusią 
informaciją ir poreikį imtis skubių ir 
koordinuotų veiksmų dėl atitinkamų vaistų 
saugumo, kokybės ir veiksmingumo.

Paskelbus ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją arba gavusi 4 straipsnio 
3 dalyje nurodytą prašymą suteikti pagalbą, 
Vaistų iniciatyvinė grupė įvertina su 
didelio masto nelaime arba ekstremaliąja 
visuomenės sveikatos situacija susijusią 
informaciją ir poreikį imtis skubių ir 
koordinuotų veiksmų dėl atitinkamų vaistų, 
priemonių ir taikomųjų programų 
gamybos, saugumo, kokybės, platinimo ir 
veiksmingumo.

Or. en

Pakeitimas 369
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbus ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją arba gavusi 4 straipsnio 
3 dalyje nurodytą prašymą suteikti pagalbą, 
Vaistų iniciatyvinė grupė įvertina su 
didelio masto nelaime arba ekstremaliąja 
visuomenės sveikatos situacija susijusią 
informaciją ir poreikį imtis skubių ir 
koordinuotų veiksmų dėl atitinkamų vaistų 
saugumo, kokybės ir veiksmingumo.

Aiškiai paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją arba gavusi 
4 straipsnio 3 dalyje nurodytą prašymą 
suteikti pagalbą, Vaistų iniciatyvinė grupė 
įvertina su didelio masto nelaime arba 
ekstremaliąja visuomenės sveikatos 
situacija susijusią informaciją ir poreikį 
imtis skubių ir koordinuotų veiksmų dėl 
atitinkamų vaistų saugumo, kokybės ir 
veiksmingumo.

Or. en

Pakeitimas 370
Nathalie Colin-Oesterlé
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaistų iniciatyvinė grupė teikia Komisijai 
ir valstybėms narėms konsultacijas dėl 
tinkamų veiksmų, kurių, jos manymu, 
reikia imtis Sąjungos lygmeniu dėl 
atitinkamų vaistų, vadovaujantis Direktyva 
2001/83/EB ar Reglamentu (EB) 
Nr. 726/200418.

Vaistų iniciatyvinė grupė teikia Komisijai 
ir valstybėms narėms konsultacijas ir 
rekomendacijas dėl tinkamų veiksmų, 
kurių, jos manymu, reikia imtis Sąjungos 
lygmeniu dėl atitinkamų vaistų, 
vadovaujantis Direktyva 2001/83/EB ar 
Reglamentu (EB) Nr. 726/200418.

_________________ _________________
18 Reglamentas (EB) Nr. 726/2004. 18 Reglamentas (EB) Nr. 726/2004.

Or. fr

Pakeitimas 371
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 
didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė.

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasikonsultavusi su 
rinkodaros leidimų turėtojais ir 
atitinkamų sektoriaus subjektų atstovais, 
patvirtina sąrašą žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų, registruotų pagal 
Direktyvą 2001/83/EB arba Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos didelio masto nelaimės 
metu (toliau – ypatingos svarbos vaistų per 
didelio masto nelaimę sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus tinkamai 
įveikta didelio masto nelaimė, ir 
nebetaikomas didelio masto nelaimei 
pasibaigus.

Or. fr
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Pakeitimas 372
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 
didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė.

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 
didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė ir patvirtinta, kad 
pagal 4 straipsnio 4 dalį Vaistų 
iniciatyvinės grupės pagalba 
nebereikalinga.

Or. en

Pakeitimas 373
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 
didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė.

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, vaistų 
interesų grupėmis ir tiekimo grandinės 
suinteresuotaisiais subjektais, laiku, 
tinkamai atsižvelgdama į didelio masto 
nelaimę, Vaistų iniciatyvinė grupė 
patvirtina sąrašą vaistų, registruotų pagal 
Direktyvą 2001/83/EB arba Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos didelio masto nelaimės 
metu (toliau – ypatingos svarbos vaistų per 



PE691.443v01-00 146/325 AM\1229960LT.docx

LT

didelio masto nelaimę sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus tinkamai 
įveikta didelio masto nelaimė.

Or. en

Pakeitimas 374
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 
didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė.

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, konsultuodamasi su 
rinkodaros leidimų turėtojais, patvirtina 
sąrašą vaistų, registruotų pagal Direktyvą 
2001/83/EB arba Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos didelio masto nelaimės 
metu (toliau – ypatingos svarbos vaistų per 
didelio masto nelaimę sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus tinkamai 
įveikta didelio masto nelaimė.

Or. en

Pakeitimas 375
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, bendradarbiaudama su 
atitinkamais sektoriaus subjektais, 
patvirtina sąrašą vaistų, registruotų pagal 
Direktyvą 2001/83/EB arba Reglamentą 
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didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė.

(EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos didelio masto nelaimės 
metu (toliau – ypatingos svarbos vaistų per 
didelio masto nelaimę sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus tinkamai 
įveikta didelio masto nelaimė.

Or. fr

Pakeitimas 376
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė patvirtina sąrašą vaistų, 
registruotų pagal Direktyvą 2001/83/EB 
arba Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, 
kuriuos ji mano esant ypatingos svarbos 
didelio masto nelaimės metu (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų per didelio masto 
nelaimę sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus tinkamai įveikta 
didelio masto nelaimė.

1. Gavusi 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą prašymą suteikti pagalbą ir 
pasitarusi su savo darbo grupe, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, konsultuodamasi su 
rinkodaros leidimų turėtojais, patvirtina 
sąrašą vaistų, registruotų pagal Direktyvą 
2001/83/EB arba Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos didelio masto nelaimės 
metu (toliau – ypatingos svarbos vaistų per 
didelio masto nelaimę sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus tinkamai 
įveikta didelio masto nelaimė.

Or. en

Pakeitimas 377
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, patvirtina sąrašą vaistų, registruotų 

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, patvirtina sąrašą vaistų, registruotų 
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pagal Direktyvą 2001/83/EB arba 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji 
mano esant ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

pagal Direktyvą 2001/83/EB arba 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji 
mano esant ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašas). Pasaulio sveikatos 
organizacijos pavyzdinis būtinųjų vaistų 
suaugusiesiems ir vaikams sąrašas 
naudojamas kaip pagrindas nustatant 
ypatingos svarbos vaistus Sąjungos 
lygmeniu. Agentūra per 12 mėnesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo sudaro 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos vaistų sąrašą. 
Prireikus sąrašas atnaujinamas, kol bus 
atšaukta ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija, taip pat su Komisija ir 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru.

Or. en

Pakeitimas 378
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, patvirtina sąrašą vaistų, registruotų 
pagal Direktyvą 2001/83/EB arba 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji 
mano esant ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, patvirtina sąrašą žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų, registruotų pagal 
Direktyvą 2001/83/EB arba Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija, ir nebetaikomas ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai 
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pasibaigus.

Or. fr

Pakeitimas 379
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej 
Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, patvirtina sąrašą vaistų, registruotų 
pagal Direktyvą 2001/83/EB arba 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji 
mano esant ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, pramone ir sveikatos priežiūros 
specialistų atstovais, patvirtina sąrašą 
vaistų, registruotų pagal Direktyvą 
2001/83/EB arba Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

Or. en

Pakeitimas 380
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, patvirtina sąrašą vaistų, registruotų 

2. Vos paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, Vaistų 
iniciatyvinė grupė, pasitarusi su savo darbo 
grupe, bendradarbiaudama su 
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pagal Direktyvą 2001/83/EB arba 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji 
mano esant ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

atitinkamais sektoriaus subjektais 
patvirtina sąrašą vaistų, registruotų pagal 
Direktyvą 2001/83/EB arba Reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004, kuriuos ji mano esant 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
vaistų sąrašas). Prireikus sąrašas 
atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

Or. fr

Pakeitimas 381
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galimo zoonozės išplitimo atveju 
Vaistų iniciatyvinė grupė bendradarbiauja 
su kitomis atitinkamomis Agentūros 
įstaigomis, kad kuo greičiau jį sustabdytų.

Or. en

Pakeitimas 382
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinė grupė patvirtina 
informacijos rinkinį, reikalingą į 1 ir 2 
dalyse nurodytus sąrašus (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų sąrašai) įtrauktų 
vaistų tiekimo ir poreikio stebėsenai 
vykdyti, ir apie tai informuoja savo darbo 
grupę.

3. Vaistų iniciatyvinė grupė patvirtina 
informacijos rinkinį ir veiksmus, 
reikalingus į 1 ir 2 dalyse nurodytus 
sąrašus (toliau – ypatingos svarbos vaistų 
sąrašai) įtrauktų vaistų tiekimo ir poreikio 
stebėsenai vykdyti, ir apie tai informuoja 
savo darbo grupę. Vaistų iniciatyvinė 
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grupė laiku praneša Agentūrai ir 
Komisijai apie stebėseną ir nedelsdama 
praneša apie didelio masto nelaimę ar 
tiekimo trūkumus.

Or. en

Pakeitimas 383
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinė grupė patvirtina 
informacijos rinkinį, reikalingą į 1 ir 2 
dalyse nurodytus sąrašus (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų sąrašai) įtrauktų 
vaistų tiekimo ir poreikio stebėsenai 
vykdyti, ir apie tai informuoja savo darbo 
grupę.

3. Vaistų iniciatyvinė grupė patvirtina 
informacijos rinkinį, reikalingą į 1 ir 2 
dalyse nurodytus sąrašus (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų sąrašai) įtrauktų 
vaistų tiekimo ir poreikio stebėsenai 
vykdyti, ir apie tai informuoja savo darbo 
grupę. Sąjunga ar nacionaliniai subjektai, 
kurie kaupia vaistų atsargas, turi būti 
atitinkamai informuojami.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija planuoja paskelbti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
naujos ES Reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas institucijos, kuri, be kita ko, 
turėtų vykdyti atsargų kaupimą, šiame reglamente reikia atsižvelgti į būsimus pokyčius.

Pakeitimas 384
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaistų iniciatyvinė grupė patvirtina 
informacijos rinkinį, reikalingą į 1 ir 2 
dalyse nurodytus sąrašus (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų sąrašai) įtrauktų 

3. Vaistų iniciatyvinė grupė patvirtina 
informacijos rinkinį, reikalingą į 1 ir 2 
dalyse nurodytus sąrašus (toliau – 
ypatingos svarbos vaistų sąrašai) įtrauktų 
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vaistų tiekimo ir poreikio stebėsenai 
vykdyti, ir apie tai informuoja savo darbo 
grupę.

žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
tiekimo ir poreikio stebėsenai vykdyti, ir 
apie tai informuoja savo darbo grupę.

Or. fr

Pakeitimas 385
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra nedelsiant paskelbia 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus ir visus jų 
atnaujinimus savo svetainėje, nurodytoje 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje.

4. Agentūra nedelsiant paskelbia 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus ir visus jų 
atnaujinimus savo svetainėje, nurodytoje 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje. Šis sąrašas paskelbiamas 
aiškia ir prieinama forma, kad valstybės 
narės, vaistų tiekimo grandinės dalyviai ir 
visi suinteresuotieji subjektai galėtų 
lengvai gauti šią informaciją ir prireikus 
galėtų lengvai pranešti apie galimus 
pokyčius ar paskelbimo problemas.

Or. fr

Pakeitimas 386
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra nedelsiant paskelbia 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus ir visus jų 
atnaujinimus savo svetainėje, nurodytoje 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje.

4. Valstybių narių atstovams ir 
Europos Komisijai suteikiama galimybė 
konfidencialiai susipažinti su ypatingos 
svarbos vaistų sąrašais ir visais jų 
atnaujinimais Agentūros svetainėje, 
nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
26 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 387
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra nedelsiant paskelbia 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus ir visus jų 
atnaujinimus savo svetainėje, nurodytoje 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje.

4. Valstybių narių atstovams ir 
Europos Komisijai suteikiama galimybė 
konfidencialiai susipažinti su ypatingos 
svarbos vaistų sąrašais ir visais jų 
atnaujinimais svetainėje, nurodytoje 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 388
Carlo Calenda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Agentūra nedelsiant paskelbia 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus ir visus jų 
atnaujinimus savo svetainėje, nurodytoje 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 
straipsnyje.

4. Agentūra turi skelbti ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus ir visus jų 
atnaujinimus valstybių narių ir Komisijos 
atstovams;

Or. it

Pakeitimas 389
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Agentūra, remdamasi savo 
vertinimu, sukuria atvirą, skaitmeninę ir 
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sąveikią duomenų bazę, kurioje 
pateikiama informacija apie numatomą ir 
faktinį ypatingos svarbos vaistų, 
priemonių ir taikomųjų programų stygių. 
Duomenų bazėje pateikiama informacija 
apie (bet ne tik):
a) prekinį pavadinimą ir tarptautinį 
nepatentuotą pavadinimą;
b) nuorodą;
c) stygiaus priežastis;
d) pradžios ir pabaigos datas;
e) nukentėjusias valstybes nares ir (arba) 
regionus, ypač pasienio regionus;
f) galimas neužkrečiamųjų ligų ar būklių 
pasekmes, tokias kaip psichikos sveikata, 
galimi medicininiai sprendimai ir kitos 
priemonės;
g) informacija sveikatos priežiūros 
specialistams ir pacientams, įskaitant 
informaciją apie alternatyvius gydymo 
būdus.
Ši duomenų bazė turi būti prieinama 
visuomenei. Agentūra į savo interneto 
svetainę įtraukia nacionalinius ir, kai 
taikoma, regioninius vaistų stygiaus 
registrus.

Or. en

Pakeitimas 390
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Agentūra sukuria viešai prieinamą 
duomenų bazę, kurioje pateikiama 
informacija apie numatomą ir faktinį 
ypatingos svarbos vaistų stygių. Interneto 
svetainėje taip pat pateikiama nuoroda į 
nacionalinius stygiaus registrus. 
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Duomenų bazėje pateikiama informacija 
apie (bet ne tik):
a) prekinį pavadinimą ir tarptautinį 
nepatentuotą pavadinimą;
b) nuorodą;
c) stygiaus priežastis;
d) pradžios ir pabaigos datas;
e) nukentėjusias valstybes nares;
f) informacija sveikatos priežiūros 
specialistams ir pacientams, įskaitant 
informaciją apie alternatyvius gydymo 
būdus.

Or. en

Pakeitimas 391
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Agentūra sukuria duomenų bazę, 
kurioje pateikiama informacija apie 
numatomą ir faktinį ypatingos svarbos 
vaistų stygių. Duomenų bazėje pateikiama 
informacija apie (bet ne tik):
a) prekinį pavadinimą ir tarptautinį 
nepatentuotą pavadinimą;
 b) nuorodą;
c) stygiaus priežastis;
d) pradžios ir pabaigos datas;
e) nukentėjusias valstybes nares;
f) informacija sveikatos priežiūros 
specialistams ir pacientams, įskaitant 
informaciją apie alternatyvius gydymo 
būdus.

Or. en
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Pagrindimas

Reglamente turėtų būti reikalaujama, kad EMA sukurtų viešą duomenų bazę, kurioje 
pacientai, vartotojai ir sveikatos priežiūros specialistai būtų informuojami apie numatomą ar 
faktinį vaistų, kurie yra ypatingos svarbos didelio masto nelaimės ar ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju, stygių. Tai būtina siekiant apsvarstyti galimas 
alternatyvas ir kuo labiau sumažinti poveikį sveikatos priežiūrai. Duomenų bazėje taip pat 
turėtų būti informacija apie trūkstamas ypatingos svarbos medicinos priemones.

Pakeitimas 392
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Agentūra sukuria duomenų bazę, 
kurioje pateikiama informacija apie 
numatomą ir esamą ypatingos svarbos 
vaistų stygių. Duomenų bazėje pateikiama 
informacija apie (bet ne tik):
a) prekinį pavadinimą ir tarptautinį 
nepatentuotą pavadinimą;
b) nuorodą;
c) stygiaus priežastis;
d) pradžios ir pabaigos datas;
e) nukentėjusias valstybes nares;
f) informacija sveikatos priežiūros 
specialistams ir pacientams, įskaitant 
informaciją apie alternatyvius gydymo 
būdus.

Or. en

Pakeitimas 393
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4a. Agentūra, bendradarbiaudama su 
Komisija ir valstybių narių 
nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis, dirba drauge su Europos 
vaistų pramonės atstovais, siekdama 
užtikrinti, kad vaistai, įtraukti į vienoje 
valstybėje narėje tiekiamų ypatingos 
svarbos vaistų sąrašą, būtų viena ar kita 
forma vienodai prieinami visose 
valstybėse narėse ir ypač mažesnėse 
valstybėse narėse.

Or. fr

Pakeitimas 394
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vaistų iniciatyvinė grupė kartu su 
pramone (naudojantis pramonės bendrais 
informaciniais punktais (iSPOC) nustatys 
ypatingos svarbos produktų sąrašą ir bet 
kokius būsimus veiksmus, kurių bus 
imtasi dėl į ypatingos svarbos produktų 
sąrašą įtrauktų molekulių.

Or. en

Pakeitimas 395
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Duomenų bazė turi būti prieinama 
visuomenei.

Or. en
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Pakeitimas 396
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Duomenų bazė turi būti prieinama 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 397
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Agentūra savo interneto svetainėje 
pateikia nacionalinius vaistų stygiaus 
registrus.

Or. en

Pakeitimas 398
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Agentūra savo interneto svetainėje 
pateikia nacionalinius vaistų stygiaus 
registrus.

Or. en
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Pakeitimas 399
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Remdamasi bendru Europos ypatingos 
svarbos vaistų sąrašais ir informacija bei 
duomenimis, pateiktais pagal 10 ir 11 
straipsnius, ir duomenų baze, sukurta 
pagal 12b straipsnį, kai tik ji pradės 
visapusiškai veikti, Vaistų iniciatyvinė 
grupė stebi į tuos sąrašus įtrauktų vaistų 
tiekimą ir poreikį, kad nustatytų galimą ar 
faktinį tų vaistų stygių. Atlikdama tokią 
stebėseną, Vaistų iniciatyvinė grupė 
prireikus palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…]19 4 straipsniu įsteigtu 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su pagal to Reglamento 
24 straipsnį įsteigtu Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu ir Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru. Vaistų 
iniciatyvinė grupė taip pat užtikrina atvirą 
komunikaciją ir glaudų 
bendradarbiavimą su pramonės atstovais, 
atitinkamais farmacijos tiekimo grandinės 
subjektais ir sveikatos priežiūros 
specialistų, pacientų ir vartotojų atstovais, 
kad būtų galima iš anksto pranešti apie 
galimą ar faktinį ypatingos svarbos vaistų 
trūkumą ar nustatyti jį.

_________________ _________________
19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. en

Pakeitimas 400
Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal šio reglamento 10 ir 11 
straipsnius, Vaistų iniciatyvinė grupė per 
visą didelio masto nelaimės ar 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos laikotarpį reguliariai susitinka 
su už vaistus atsakingose nacionalinėse 
kompetentingose institucijose paskirtų 
nacionalinių informacinių punktų stygiui 
stebėti darbo grupe ir su vaistų gamybos ir 
platinimo sektorių atstovais, siekdama 
stebėti į tuos sąrašus įtrauktų vaistų tiekimą 
ir poreikį, kad nustatytų galimą ar faktinį tų 
vaistų stygių ir kuo geriau pritaikytų šį 
sąrašą visu didelio masto nelaimės ar 
ekstremaliosios situacijos laikotarpiu. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

_________________ _________________
19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. fr

Pakeitimas 401
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
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sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

sąrašais, sukurta abipusės komunikacijos 
linija su pramone, naudojantis pramonės 
bendrais informaciniais punktais 
(iSPOC), ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, 
grindžiamą faktiniais valstybių narių 
lygmens pacientų poreikiais, remiantis 2 
straipsnio f punktu, kad nustatytų galimą 
ar faktinį tų vaistų stygių. Atlikdama tokią 
stebėseną, Vaistų iniciatyvinė grupė 
prireikus palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…]19 4 straipsniu įsteigtu 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su pagal to Reglamento 
24 straipsnį įsteigtu Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

_________________ _________________
19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. en

Pakeitimas 402
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
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Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu. Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia suvestinius 
duomenis ir poreikio prognozes iš 
skaitmeninės sąveikios platformos, 
nurodytos 1 straipsnio b punkte ir 12 
straipsnio g punkte.

_________________ _________________
19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. en

Pakeitimas 403
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais, sukurta abipusės komunikacijos 
linija su pramone, naudojantis pramonės 
bendrais informaciniais punktais 
(iSPOC), ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

_________________
19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. en
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Pakeitimas 404
Carlo Calenda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus palaiko ryšius 
su Reglamento (ES) 2020/[…]19 4 
straipsniu įsteigtu Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su pagal to 
Reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Remdamasi ypatingos svarbos vaistų 
sąrašais ir informacija bei duomenimis, 
pateiktais pagal 10 ir 11 straipsnius, Vaistų 
iniciatyvinė grupė stebi į tuos sąrašus 
įtrauktų vaistų tiekimą ir poreikį, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų vaistų stygių, 
atsižvelgiant į faktinius ir galimus 
pacientų poreikius. Atlikdama tokią 
stebėseną, Vaistų iniciatyvinė grupė 
prireikus palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…]19 4 straipsniu įsteigtu 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su pagal to Reglamento 
24 straipsnį įsteigtu Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

_________________ _________________
19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

19 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. it

Pakeitimas 405
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant kuo geriau suvaldyti bet kokį 
galimą ar faktinį šių vaistų stygių 
susidarius ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai ir (arba) ištikus didelio 
masto nelaimei, taip pat turi būti 
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užtikrintas reguliarus struktūrinis 
dialogas su pramonininkais, susijusių 
vaistų tiekimo grandinės subjektais, 
sveikatos priežiūros specialistais ir 
pacientų organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 406
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaistų iniciatyvinė grupė prižiūri vaistų 
tiekimą ir poreikį, be kita ko, visoje vertės 
grandinėje – nuo išteklių iki paciento.

Or. en

Pakeitimas 407
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras informacinių punktų tinklas 
(SPOC) turi būti išplėstas, kad taptų 
patikima vaistų ir kitų medicininių 
priemonių stygiaus stebėjimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

ES vykdomosios iniciatyvinės grupės įdiegta greito stebėjimo sistema yra palankiai vertintina 
iniciatyva. Atsižvelgiant į tai, kad jos taikymo sritis apsiriboja vaistais, vartojamais COVID-
19 gydyti, bendram informacinių punktų tinklui (SPOC) turėtų būti užtikrinti tinkami ištekliai, 
kad jis būtų veiksminga komunikacijos priemonė pranešant apie kitas vaistų atsargas, 
kurioms daromas neigiamas poveikis reaguojant į pandemiją. SPOC sistema, kurią šiuo metu 
išbando Europos vaistų agentūra ir vaistų agentūrų vadovai, vėliau turėtų tapti nusistovėjusia 
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stebėsenos sistema.

Pakeitimas 408
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi vaistų, nepatenkančių į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašą, sudarytą 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ar didelio masto nelaimės 
atveju, stygius nepatenka į šio reglamento 
taikymo sritį ir pastaraisiais 
dešimtmečiais tai vis labiau kenkia ES 
piliečių sveikatai ir gerovei, šis 
reglamentas turėtų būti pirmas žingsnis 
gerinant ES atsaką į šią ilgalaikę 
problemą. Vėliau Komisija pasiūlo išplėsti 
šią sistemą, siekdama užtikrinti, kad 
stygiaus problema būtų plačiai ir nuolat 
sprendžiama, atliekant būsimą 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 ir 
Direktyvos 2001/83/EB persvarstymą;

Or. en

Pakeitimas 409
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam potinkliui ir visų pirma nurodo 

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai, farmacijos pramonei 
ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytam 
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bet kokį galimą ar faktinį į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus įtrauktų vaistų 
stygių.

potinkliui ir visų pirma nurodo bet kokį 
galimą ar faktinį į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktų vaistų stygių.

Or. en

Pakeitimas 410
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam potinkliui ir visų pirma nurodo 
bet kokį galimą ar faktinį į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus įtrauktų vaistų 
stygių.

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai, nacionalinėms 
visuomenės sveikatos institucijoms ir 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytam potinkliui ir 
visų pirma nurodo bet kokį galimą ar 
faktinį į ypatingos svarbos vaistų sąrašus 
įtrauktų vaistų stygių.

Or. fr

Pakeitimas 411
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam potinkliui ir visų pirma nurodo 

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai, valstybėms narėms, 
farmacijos pramonei ir 9 straipsnio 2 
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bet kokį galimą ar faktinį į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus įtrauktų vaistų 
stygių.

dalyje nurodytam potinkliui ir visų pirma 
nurodo bet kokį galimą ar faktinį į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtrauktų 
vaistų stygių.

Or. en

Pakeitimas 412
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam potinkliui ir visų pirma nurodo 
bet kokį galimą ar faktinį į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus įtrauktų vaistų 
stygių.

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol bus patvirtinta, kad 
pagalba nebėra reikalinga pagal 4 
straipsnio 4 dalį, Vaistų iniciatyvinė grupė 
reguliariai praneša apie savo vykdomos 
stebėsenos rezultatus Komisijai ir 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytam potinkliui ir 
visų pirma nurodo bet kokį galimą ar 
faktinį į ypatingos svarbos vaistų sąrašus 
įtrauktų vaistų stygių.

Or. cs

Pakeitimas 413
Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 9 straipsnio 2 dalyje 

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė sistemingai, 
struktūriškai ir laiku praneša apie savo 
vykdomos stebėsenos rezultatus Komisijai 
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nurodytam potinkliui ir visų pirma nurodo 
bet kokį galimą ar faktinį į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus įtrauktų vaistų 
stygių.

ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytam 
potinkliui ir visų pirma nurodo bet kokį 
galimą ar faktinį į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktų vaistų stygių.

Or. en

Pakeitimas 414
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam potinkliui ir visų pirma nurodo 
bet kokį galimą ar faktinį į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus įtrauktų vaistų 
stygių.

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu arba gavusi 
prašymą suteikti pagalbą, kaip nurodyta 4 
straipsnio 3 dalyje, kol jis bus įvykdytas, 
Vaistų iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai, farmacijos pramonei 
ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytam 
potinkliui ir visų pirma nurodo bet kokį 
galimą ar faktinį į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktų vaistų stygių.

Or. en

Pakeitimas 415
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prireikus, pramonės ir kitiems 
farmacijos tiekimo grandinės subjektams 
taip pat turi būti prieinamos galimo ar 
faktinio vaistų, įtrauktų į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašus, stygiaus 
ataskaitos.
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Or. en

Pakeitimas 416
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 
duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė palaiko ryšius su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 19 straipsnyje nurodyta 
Vykdomąja medicinos priemonių 
iniciatyvine grupe vaistų stygiui stebėti, jei 
į ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukti 
vaistai skiriami su medicinos priemone.

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 
duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė palaiko ryšius su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 19 straipsnyje nurodyta 
Vykdomąja medicinos priemonių 
iniciatyvine grupe vaistų stygiui stebėti, jei 
į ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukti 
vaistai skiriami su medicinos priemone. 
Atitinkamais atvejais suvestiniai 
duomenys ir poreikio prognozės taip pat 
turi būti prieinami pramonei ir kitiems 
farmacijos tiekimo grandinės subjektams, 
siekiant geriau užkirsti kelią galimam ar 
faktiniai stygiui arba jį sumažinti.

Or. en

Pakeitimas 417
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 
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duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė palaiko ryšius su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 19 straipsnyje nurodyta 
Vykdomąja medicinos priemonių 
iniciatyvine grupe vaistų stygiui stebėti, jei 
į ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukti 
vaistai skiriami su medicinos priemone.

duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė palaiko ryšius su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 19 straipsnyje nurodyta 
Vykdomąja medicinos priemonių 
iniciatyvine grupe vaistų stygiui stebėti, jei 
į ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukti 
vaistai skiriami su medicinos priemone. Ji 
su Sąjungos ir nacionaliniais subjektais, 
kurie kaupia vaistų ir medicinos 
priemonių atsargas, dalijasi savo 
nustatytais faktais ir išvadomis.

Or. en

Pakeitimas 418
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 
duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė palaiko ryšius su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 19 straipsnyje nurodyta 
Vykdomąja medicinos priemonių 
iniciatyvine grupe vaistų stygiui stebėti, jei 
į ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukti 
vaistai skiriami su medicinos priemone.

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 
duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė naudoja duomenis iš 
savo sąveikios ir skaitmeninės ataskaitų 
apie stygių teikimo ir pranešimo 
platformos ir palaiko ryšius su Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centru, kad 
gautų epidemiologinius duomenis ir padėtų 
parengti vaistų poreikių prognozes, ir su 19 
straipsnyje nurodyta Vykdomąja medicinos 
priemonių iniciatyvine grupe vaistų stygiui 
stebėti, jei į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtraukti vaistai skiriami su 
medicinos priemone.

Or. en
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Pakeitimas 419
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ar 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodyto potinklio prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė teikia apibendrintus 
duomenis ir poreikio prognozes savo 
išvadoms pagrįsti. Šiuo atžvilgiu Vaistų 
iniciatyvinė grupė palaiko ryšius su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 19 straipsnyje nurodyta 
Vykdomąja medicinos priemonių 
iniciatyvine grupe vaistų stygiui stebėti, jei 
į ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukti 
vaistai skiriami su medicinos priemone.

2. Komisijos, vienos ar kelių 
nacionalinių visuomenės sveikatos 
institucijų ar 9 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
potinklio prašymu Vaistų iniciatyvinė 
grupė teikia apibendrintus duomenis ir 
poreikio prognozes savo išvadoms pagrįsti. 
Šiuo atžvilgiu Vaistų iniciatyvinė grupė 
palaiko ryšius su Europos ligų prevencijos 
ir kontrolės centru, kad gautų 
epidemiologinius duomenis ir padėtų 
parengti vaistų poreikių prognozes, ir su 19 
straipsnyje nurodyta Vykdomąja medicinos 
priemonių iniciatyvine grupe vaistų stygiui 
stebėti, jei į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtraukti vaistai skiriami su 
medicinos priemone.

Or. fr

Pakeitimas 420
Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientų organizacijas, gali imtis, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu grupė 
atitinkamai palaiko ryšius su Sveikatos 
saugumo komitetu, o ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju – su 
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patariamuoju komitetu. Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Or. en

Pakeitimas 421
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, 
vartotojus ir pacientus, gali imtis, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu grupė 
atitinkamai palaiko ryšius su Sveikatos 
saugumo komitetu, o ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju – su 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Or. en

Pakeitimas 422
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, gali 
imtis, kad užkirstų kelią galimam ar 
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grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

faktiniam stygiui ar jį sumažintų. Šiuo 
atžvilgiu grupė atitinkamai palaiko ryšius 
su Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

Or. fr

Pakeitimas 423
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientus, gali imtis, kad užkirstų kelią 
galimam ar faktiniam stygiui ar jį 
sumažintų. Šiuo atžvilgiu grupė atitinkamai 
palaiko ryšius su Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Or. en

Pakeitimas 424
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 



PE691.443v01-00 174/325 AM\1229960LT.docx

LT

rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientus, gali imtis, kad užkirstų kelią 
galimam ar faktiniam stygiui ar jį 
sumažintų. Šiuo atžvilgiu grupė atitinkamai 
palaiko ryšius su Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Or. en

Pakeitimas 425
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientus, gali imtis, kad užkirstų kelią 
galimam ar faktiniam stygiui ar jį 
sumažintų. Šiuo atžvilgiu grupė atitinkamai 
palaiko ryšius su Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Or. en

Pakeitimas 426
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė atitinkamai palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu, o 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju – su Ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų 
patariamuoju komitetu.

3. Kartu su ta informacija Vaistų 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientus, gali imtis, kad užkirstų kelią 
galimam ar faktiniam stygiui ar jį 
sumažintų. Šiuo atžvilgiu grupė atitinkamai 
palaiko ryšius su Sveikatos saugumo 
komitetu, o ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos atveju – su 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiomis galimo ir faktinio stygiaus mažinimo priemonėmis turėtų būti dalijamasi 
tiesiogiai su sveikatos priežiūros specialistais ir pacientais, pvz., naudojant tinklą, kurį EMA 
sukūrė pasitelkdama savo Sveikatos priežiūros specialistų darbo grupę (angl. HCPWP) bei 
Pacientų ir vartotojų darbo grupę (angl. PCWP). Dalijantis rekomendacijomis dėl priemonių 
tiesiogiai su sveikatos priežiūros specialistais ir pacientų organizacijomis galima užtikrinti, 
kad į jas bus atsižvelgta iš karto, kai tik jos bus paviešintos.

Pakeitimas 427
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė savo 
iniciatyva ar Komisijos prašymu gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užtikrintų pasirengimą įveikti galimą 
ar faktinį vaistų stygių, susidariusį dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų arba didelio masto nelaimių.

4. Vaistų iniciatyvinė grupė savo 
iniciatyva ar Komisijos prašymu gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užtikrintų pasirengimą įveikti galimą 
ar faktinį vaistų stygių, susidariusį dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų arba didelio masto nelaimių. Šiose 
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rekomendacijose gali būti numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama kuo labiau 
sumažinti nereikalingą administracinę 
naštą arba sudaryti palankesnes sąlygas 
lanksčioms tiekimo grandinėms.

Or. en

Pakeitimas 428
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė savo 
iniciatyva ar Komisijos prašymu gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užtikrintų pasirengimą įveikti galimą 
ar faktinį vaistų stygių, susidariusį dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų arba didelio masto nelaimių.

4. Vaistų iniciatyvinė grupė savo 
iniciatyva ar Komisijos prašymu gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, gali 
imtis, kad užtikrintų pasirengimą įveikti 
galimą ar faktinį vaistų stygių, susidariusį 
dėl ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų arba didelio masto nelaimių.

Or. en

Pakeitimas 429
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaistų iniciatyvinė grupė savo 
iniciatyva ar Komisijos prašymu gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užtikrintų pasirengimą įveikti galimą 
ar faktinį vaistų stygių, susidariusį dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 

4. Vaistų iniciatyvinė grupė savo 
iniciatyva ar Komisijos prašymu gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, rinkodaros 
leidimų turėtojai ir kiti subjektai gali imtis, 
kad užtikrintų pasirengimą įveikti galimą 
ar faktinį žmonėms skirtų ir veterinarinių 
vaistų stygių, susidariusį dėl ekstremaliųjų 
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situacijų arba didelio masto nelaimių. visuomenės sveikatos situacijų arba didelio 
masto nelaimių.

Or. fr

Pakeitimas 430
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepažeidžiant 30 straipsnio, bus 
viešai skelbiama kuo daugiau Vaistų 
iniciatyvinės grupės ataskaitų ir 
rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 431
Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientų organizacijas, kad užkirstų kelią 
galimam ar faktiniam stygiui ar jį 
sumažintų įvykus didelio masto nelaimei ar 
susidarius ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai.

Or. en

Pakeitimas 432
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Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
pacientus, kad užkirstų kelią galimam ar 
faktiniam stygiui ar jį sumažintų įvykus 
didelio masto nelaimei ar susidarius 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai.

Or. en

Pakeitimas 433
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

Or. fr

Pakeitimas 434
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej 
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Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

Or. en

Pakeitimas 435
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

Or. en

Pakeitimas 436
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių ir, 
kai tinkama, regioninių kompetentingų 
institucijų, rinkodaros leidimų turėtojų ir 
kitų subjektų, kad užkirstų kelią galimam 
ar faktiniam stygiui ar jį sumažintų įvykus 
didelio masto nelaimei ar susidarius 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai.

Or. en

Pakeitimas 437
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Vaistų 
iniciatyvinė grupė prireikus gali 
koordinuoti priemones tarp nacionalinių 
kompetentingų institucijų, rinkodaros 
leidimų turėtojų ir kitų subjektų, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų įvykus didelio masto 
nelaimei ar susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

Or. en

Pakeitimas 438
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei kuris nors iš pirmiau minėtų 
suinteresuotųjų subjektų nepateikia 
Agentūrai informacijos per Agentūros 
nustatytą laiką, Komisija turi padėti 
Agentūrai gauti tokią informaciją ir 
numatyti galimą sankciją, apie kurią taip 
pat turėtų būti tinkamai informuota 
visuomenė. Ši sankcija turi būti nustatyta 
įgyvendinimo reglamente.

Or. en

Pakeitimas 439
Joëlle Mélin, Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Priemonės, kurias iniciatyvinis 
komitetas rekomenduoja EK, valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams, turėtų apimti 
reguliavimo sprendimus, susijusius su 
supaprastinimu ir skirtus galimo stygiaus 
problemai spręsti.

Or. fr

Pakeitimas 440
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Agentūra kartu su Komisija taip 
pat turi pateikti rekomendacijas 
Komisijai, kaip kovoti su vaistų, 
medicinos produktų, priemonių ar 
taikomųjų programų šmeižto 
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kampanijomis ir dezinformacija, kad būtų 
užtikrintas tinkamas visuomenės 
informavimas.

Or. en

Pakeitimas 441
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama pasirengti vykdyti 4–8 
straipsniuose nurodytas užduotis, 
Agentūra:

1. Siekdama pasirengti vykdyti 4–8 
straipsniuose nurodytas užduotis ir 
pasikonsultavusi su nacionalinių 
kompetentingų institucijų atstovais ir 
rinkodaros leidimų turėtojų atstovais, taip 
pat kitais suinteresuotaisiais subjektais 
vaistų tiekimo grandinėje, Agentūra:

Or. en

Pakeitimas 442
Joëlle Mélin, Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama pasirengti vykdyti 4–8 
straipsniuose nurodytas užduotis, 
Agentūra:

1. Siekdama pasirengti vykdyti 4–8 
straipsniuose nurodytas užduotis ir 
pasikonsultavusi su nacionalinių valdžios 
institucijų atstovais, rinkodaros leidimų 
turėtojais ir kitais farmacijos sektoriaus 
subjektais, Agentūra:

Or. fr

Pakeitimas 443
Tilly Metz
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką, 
užtikrindama tinkamas konsultacijas su 
sveikatos priežiūros specialistais, 
vartotojais ir pacientais ir aukštą 
skaidrumą sprendimų priėmimo procese;

Or. en

Pakeitimas 444
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką, 
užtikrindama tinkamas konsultacijas su 
pacientais, vartotojais ir sveikatos 
priežiūros specialistais, taip pat aukšto 
lygio skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 445
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką, 
užtikrindama tinkamas konsultacijas su 
vartotojais, pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais, taip pat aukšto 
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lygio skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 446
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką, 
užtikrindama tinkamas konsultacijas su 
vartotojais, pacientais ir sveikatos 
priežiūros specialistais, taip pat aukšto 
lygio skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 447
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką ir 
mažiausią atsargų lygį, reikalingą 
medicininės priežiūros tęstinumui 
užtikrinti;

Or. ro

Pakeitimas 448
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką ir 
kriterijus;

Or. fr

Pakeitimas 449
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo tvarką;

a) konkrečiai nustato ypatingos 
svarbos vaistų sąrašų sudarymo ir 
peržiūros tvarką;

Or. en

Pakeitimas 450
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) konkrečiai nustato 4, 7 ir 8 
straipsniuose numatytos stebėsenos, 
duomenų rinkimo ir ataskaitų teikimo 
būdus ir kriterijus;

b) konkrečiai nustato 4, 7 ir 8 
straipsniuose numatytos stebėsenos, 
duomenų rinkimo ir ataskaitų teikimo 
būdus ir kriterijus per 2a straipsnyje 
(naujas) numatytą Europos sveikatos 
sąjungos skaitmeninę ir sąveikią 
ankstyvojo perspėjimo apie vaistų stygių 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 451
Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas;

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas įgyvendinant ir stiprinant esamą 
reguliavimo infrastruktūrą (ES 
telematika[1]). Ši sistema yra suderinta su 
nacionaliniu stygiumi, siekiant užkirsti 
kelią ataskaitų teikimo proceso 
dubliavimuisi; šia sistema nustatoma 
abipusė Agentūros ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų skaitmeninė 
komunikacija, taip pat abipusė Agentūros 
ir rinkodaros leidimų turėtojų 
komunikacija. Susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, Agentūra 
suderintai ir konsoliduotai renka 
informaciją iš nacionalinių 
kompetentingų institucijų ataskaitų apie 
stygių teikimo sistemų, atsižvelgiant į 
nacionalines valstybių narių suderintas 
duomenų sritis ir apibrėžtis. Agentūra gali 
tiesiogiai rinkodaros leidimų turėtojų 
prašyti suteikti papildomą informaciją, 
pasitelkiant pramonės bendrus 
informacinius punktus (iSPOC), jeigu 
valstybės narės dar nepateikė tokios 
informacijos per sistemą;

Or. en

Pakeitimas 452
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas;

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas įgyvendinant esamą reguliavimo 
infrastruktūrą (ES telematika[1]) ir ja 
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remiantis. Ši sistema yra suderinta su 
nacionaliniu stygiumi, siekiant užkirsti 
kelią ataskaitų teikimo proceso 
dubliavimuisi; šia sistema turėtų būti 
nustatyta abipusė Agentūros ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
skaitmeninė komunikacija, taip pat 
abipusė Agentūros ir rinkodaros leidimų 
turėtojų komunikacija. Susidarius 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, Agentūra turėtų suderintai ir 
konsoliduotai rinkti informaciją iš 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
ataskaitų apie stygių teikimo sistemų, 
atsižvelgiant į suderintas duomenų sritis. 
Agentūra gali tiesiogiai rinkodaros 
leidimų turėtojų prašyti suteikti 
papildomą informaciją, pasitelkiant 
pramonės bendrus informacinius punktus 
(iSPOC), jeigu valstybės narės dar 
nepateikė tokios informacijos.

Or. en

Pakeitimas 453
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas;

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas įgyvendinant ir stiprinant esamą 
reguliavimo infrastruktūrą (ES 
telematika). Ši sistema yra suderinta su 
nacionaliniu stygiumi, siekiant užkirsti 
kelią ataskaitų teikimo proceso 
dubliavimuisi; šia sistema turėtų būti 
nustatyta abipusė Agentūros ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
skaitmeninė komunikacija, taip pat 
abipusė Agentūros ir rinkodaros leidimų 
turėtojų komunikacija. Susidarius 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, Agentūra turėtų suderintai ir 



PE691.443v01-00 188/325 AM\1229960LT.docx

LT

konsoliduotai rinkti informaciją iš 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
ataskaitų apie stygių teikimo sistemų, 
atsižvelgiant į suderintas duomenų sritis. 
Agentūra gali tiesiogiai rinkodaros 
leidimų turėtojų prašyti suteikti 
papildomą informaciją, pasitelkiant 
pramonės bendrus informacinius punktus 
(iSPOC), jeigu valstybės narės dar 
nepateikė tokios informacijos.

Or. en

Pakeitimas 454
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas;

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas įgyvendinant esamą reguliavimo 
infrastruktūrą (ES telematika) ir ja 
remiantis. Ši sistema yra suderinta su 
nacionaliniu stygiumi, siekiant užkirsti 
kelią ataskaitų teikimo proceso 
dubliavimuisi; šia sistema turėtų būti 
nustatyta abipusė Agentūros ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
skaitmeninė komunikacija, taip pat 
abipusė Agentūros ir rinkodaros leidimų 
turėtojų komunikacija. Susidarius 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai, Agentūra turėtų suderintai ir 
konsoliduotai rinkti informaciją iš 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
ataskaitų apie stygių teikimo sistemų, 
atsižvelgiant į suderintas duomenų sritis. 
Agentūra gali tiesiogiai rinkodaros 
leidimų turėtojų prašyti suteikti 
papildomą informaciją, pasitelkiant 
pramonės bendrus informacinius punktus 
(iSPOC), jeigu valstybės narės dar 
nepateikė tokios informacijos. 
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Or. en

Pakeitimas 455
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas;

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas, pagrįstas ES telematikos 
reguliavimo infrastruktūra, SPOR, kurios 
turi būti įtrauktos į nacionalinę ataskaitų 
teikimo apie stygių sistemą, atsižvelgiant į 
nacionalines valstybių narių suderintas 
duomenų sritis ir apibrėžtis, užkertant 
kelią ataskaitų teikimo dubliavimuisi, 
naudojant tarptautinius standartus (ISO 
vaistų identifikavimo standartai) ir 
remiant Agentūros ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų abipusį 
bendradarbiavimą, taip pat 
bendradarbiavimą su rinkodaros leidimų 
turėtojais per iSPOC;

Or. en

Pakeitimas 456
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų 
teikimo sistemas;

c) sukuria sąveikią ir skaitmeninę 
stebėsenos, ataskaitų teikimo ir pranešimo 
platformą;

Or. en
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Pakeitimas 457
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato ir palaiko 3 straipsnio 5 
dalyje numatytos darbo grupės, kurią 
sudaro už vaistus atsakingų nacionalinių 
kompetentingų institucijų bendri 
informaciniai punktai, narystę;

d) nustato ir palaiko 3 straipsnio 5 
dalyje numatytos darbo grupės, kurią 
sudaro už vaistus atsakingų nacionalinių ir, 
kai taikytina, regioninių kompetentingų 
institucijų bendri informaciniai punktai, 
narystę;

Or. en

Pakeitimas 458
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir palaiko visų Sąjungoje 
registruotų žmonėms skirtų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų bendrų 
informacinių punktų sąrašą, remdamasi 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte numatyta 
duomenų baze;

e) nustato ir palaiko visų Sąjungoje 
registruotų žmonėms skirtų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų bendrų 
informacinių punktų sąrašą, remdamasi 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte numatyta 
duomenų baze po to, kai ji bus atnaujinta 
įtraukiant pramonės bendrus 
informacinius punktus (iSPOC), 
išsaugant atitiktį ISO vaistų 
identifikavimo standartams;

Or. en

Pakeitimas 459
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir palaiko visų Sąjungoje 
registruotų žmonėms skirtų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų bendrų 
informacinių punktų sąrašą, remdamasi 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte numatyta 
duomenų baze;

e) atnaujina Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte numatytą duomenų bazę įtraukiant 
pramonės bendrus informacinius punktus 
(iSPOC); ši duomenų bazė turėtų būti 
skaitmeninė, nuolat atnaujinama ir turėtų 
atitikti Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) vaistų identifikavimo 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 460
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir palaiko visų Sąjungoje 
registruotų žmonėms skirtų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų bendrų 
informacinių punktų sąrašą, remdamasi 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte numatyta 
duomenų baze;

e) atnaujina Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte numatytą duomenų bazę įtraukiant 
pramonės bendrus informacinius punktus 
(iSPOC); ši duomenų bazė turėtų būti 
skaitmeninė, nuolat atnaujinama ir turėtų 
atitikti Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) vaistų identifikavimo 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 461
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nustato ir palaiko visų Sąjungoje 
registruotų žmonėms skirtų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų bendrų 

e) atnaujina Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte numatytą duomenų bazę 



PE691.443v01-00 192/325 AM\1229960LT.docx

LT

informacinių punktų sąrašą, remdamasi 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 57 
straipsnio 1 dalies l punkte numatyta 
duomenų baze;

įtraukdama pramonės bendrus 
informacinius punktus (iSPOC); ši 
duomenų bazė turėtų būti skaitmeninė, 
nuolat atnaujinama ir ji turėtų atitikti 
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) vaistų identifikavimo 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 462
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atnaujina 57 straipsnyje nurodytos 
duomenų bazės formatą ir turinį į jį 
įtraukdama pramonės bendrų kontaktinių 
punktų sistemos (iSPOC) pavadinimus, 
apie kuriuos pranešė pramonė. Prireikus 
įmonė turėtų galėti skaitmeniniu būdu 
atnaujinti iSPOC pavadinimus 57 
straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, 
laikantis Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) vaistų identifikavimo 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 463
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Agentūra skelbia 1 dalies a, b, f 
punktuose nurodytą informaciją savo 
interneto svetainėje.

Or. en
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Pakeitimas 464
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skelbia 1 dalies a, b ir f punktuose 
nurodytą informaciją savo interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 465
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) įtraukia Europos vaistų 
patvirtinimo sistemos duomenų apie 
stygių naudojimą epidemiologinės krizės 
metu, sudarydama sąlygas nacionalinėms 
reguliavimo institucijoms įvertinti 
produktų prieinamumą, palyginti su 
kiekiu, kuris buvo suvartotas ar 
lygiagrečiai eksportuotas į jų rinką;

Or. en

Pakeitimas 466
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Agentūra nedelsdama paskelbia 1 
dalies a, b, f punktuose nurodytą 
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informaciją savo interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 467
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustato ir palaiko į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašą įtrauktų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų bendrų 
informacinių punktų potinklį 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ar didelio masto nelaimės metu;

a) nustato ir palaiko į ypatingos 
svarbos vaistų sąrašą įtrauktų vaistų 
rinkodaros leidimų turėtojų, kurie gali 
skirtis nuo pagal 9 straipsnio 1 dalies e 
punktą nustatytų kontaktinių asmenų ir 
kitų susijusių tiekimo grandinės 
suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių 
skirstant ir tiekiant vaistus visuomenei, 
atstovų, bendrų informacinių punktų 
potinklį ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ar didelio masto 
nelaimės metu;

Or. en

Pakeitimas 468
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašo, kad į a punkte nurodytą 
potinklį įtraukti informaciniai punktai 
pateiktų informaciją, ir nustato jos 
pateikimo terminą;

b) prašo, kad į a punkte nurodytą 
potinklį įtraukti informaciniai punktai 
pateiktų informaciją, be kita ko, apie 
ypatingos svarbos vaistų sąrašo pateikimą, 
ir nustato jos pateikimo platformoje 
terminą;

Or. en



AM\1229960LT.docx 195/325 PE691.443v01-00

LT

Pakeitimas 469
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prašo, kad valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai pateiktų 
informaciją, vadovaudamiesi Vaistų 
iniciatyvinės grupės suderintu informacijos 
rinkiniu, ir nustato jos pateikimo terminą.

c) prašo, kad valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai pateiktų 
informaciją, be kita ko, apie ypatingos 
svarbos vaistų sąrašo pateikimą, 
vadovaudamiesi Vaistų iniciatyvinės 
grupės suderintu informacijos rinkiniu, ir 
nustato jos pateikimo platformoje terminą.

Or. en

Pakeitimas 470
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prašo, kad valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai pateiktų 
informaciją, vadovaudamiesi Vaistų 
iniciatyvinės grupės suderintu informacijos 
rinkiniu, ir nustato jos pateikimo terminą.

c) prašo, kad valstybių narių 
nacionalinių ir, kai taikytina, regioninių 
kompetentingų institucijų bendri 
informaciniai punktai pateiktų informaciją, 
vadovaudamiesi Vaistų iniciatyvinės 
grupės suderintu informacijos rinkiniu, ir 
nustato jos pateikimo terminą.

Or. en

Pakeitimas 471
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. 2 dalies b punkte nurodytą 
informaciją sudaro bent:

3. 2 dalies b punkte nurodyta 
informacija (nustatyta pagal 9 straipsnio 
1 dalies c punktą ir 11 straipsnio a 
punktą) neapima jokios Agentūrai 
prieinamos informacijos, renkant 
informaciją, kurią pramonė suderintai ir 
konsoliduotai pateikė nacionalinių 
kompetentingų institucijų stygiaus 
sistemoms, naudojant kiekvienos valstybės 
narės bendrąsias duomenų sritis. Ši 
sistema Agentūroje suderinama su 
nacionalinių ataskaitų teikimu apie 
stygių, siekiant išvengti bet kokio 
pramonės ataskaitų teikimo proceso 
dubliavimosi, pasitelkiant pramonės 
bendrus informacinius punktus (iSPOC).

Or. en

Pakeitimas 472
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies b punkte nurodytą 
informaciją sudaro bent:

3. 2 dalies b punkte nurodytos 
informacijos apimtis aptariama su 
atitinkamų rinkodaros leidimų turėtojų 
atstovais, be kita ko, siekiant išvengti 
sutapimų su informacija, jau pateikta 
pagal Direktyvą 2001/83/EB. Prašoma 
informacija gali apimti:

Or. en

Pakeitimas 473
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3. 2 dalies b punkte nurodytą 
informaciją sudaro bent:

3. 2 dalies b punkte nurodytą 
informaciją, nedubliuojant Agentūrai 
prieinamos informacijos, kurią pramonė 
pateikia nacionalinių kompetentingų 
institucijų stygiaus sistemoms, sudaro 
bent:

Or. en

Pakeitimas 474
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informacija apie galimą ar faktinį 
stygių, pvz., faktinės ar numatomos 
pradžios ir pabaigos datos ir numanoma 
arba žinoma priežastis;

d) informacija apie galimą ar faktinį 
stygių, pvz., faktinės ar numatomos 
pradžios ir pabaigos datos ir numanoma 
arba žinoma priežastis, taip pat 
informacija apie galimas kliūtis tiekimo 
grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 475
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prireikus, informacija apie 
veikliųjų medžiagų gamybos vietas;

Or. en

Pakeitimas 476
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
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9 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenys apie pardavimą ir 
rinkos dalį;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 477
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenys apie pardavimą ir rinkos 
dalį;

e) duomenys apie pardavimą, 
prireikus – apie atsargas ir rinkos dalį;

Or. fr

Pakeitimas 478
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacija apie prieinamus 
alternatyvius vaistus;

f) informacija apie prieinamus 
alternatyvius vaistus, jeigu apie juos žino 
rinkodaros leidimo turėtojas;

Or. en

Pakeitimas 479
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) prevencijos ir stygiaus mažinimo 
planai, įskaitant (bet ne tik) informaciją 
apie gamybos ir tiekimo pajėgumus, 
gatavų vaistų ir veikliųjų vaistinių 
medžiagų bei žaliavų gamybos vietas, 
galimas alternatyvias gamybos vietas, 
mažiausią atsargų lygį;[PA1] tokiuose 
planuose turi būti numatytos prevencinės 
priemonės, padedančios užtikrinti 
nuolatinį ypatingos svarbos vaistų 
tiekimą, pvz., tiekimo grandinių 
įvairinimas; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią stygiui ir jį sumažinti bei organizuoti alternatyvų tiekimą, reikia 
daugiau informacijos apie tiekimo grandinę, įskaitant tai, kur gaminami vaistai, žaliavų 
kilmę, taip pat galimus alternatyvius žaliavų tiekėjus, veikliąsias vaistines medžiagas ir 
prireikus alternatyvias gatavų vaistų gamybos vietas.

Pakeitimas 480
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus prevencijos ir mažinimo 
planai, įskaitant informaciją apie gamybos 
ir tiekimo pajėgumus, gatavų vaistų ir 
veikliųjų vaistinių medžiagų gamybos 
vietos, galimas alternatyvias gamybos 
vietas, minimalų atsargų lygį ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 481
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus prevencijos ir mažinimo 
planai, įskaitant informaciją apie gamybos 
ir tiekimo pajėgumus, gatavų vaistų ir 
veikliųjų vaistinių medžiagų gamybos 
vietos, galimas alternatyvias gamybos 
vietas, minimalų atsargų lygį ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 482
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus prevencijos ir mažinimo 
planai, įskaitant informaciją apie gamybos 
ir tiekimo pajėgumus, gatavų vaistų ir 
veikliųjų vaistinių medžiagų gamybos 
vietos, galimas alternatyvias gamybos 
vietas, minimalų atsargų lygį ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 483
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus; šiuose 
planuose numatomos prevencinės 
priemonės, padedančios užtikrinti 
nuolatinį ypatingos svarbos vaistų 
tiekimą, pvz., tiekimo grandinių 
įvairinimas;

Or. en
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Pakeitimas 484
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus mažinimo planai, kuriuose 
numatomos prevencinės priemonės, 
padedančios užtikrinti nuolatinį 
svarbiausių vaistų tiekimą, pvz., tiekimo 
grandinių įvairinimas, įskaitant, be kita 
ko, gamybos ir tiekimo pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 485
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus, siekiant 
užtikrinti nuolatinį vaistų tiekimą ir 
užkirsti kelią į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktų vaistų stygiui;

Or. en

Pakeitimas 486
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant g) stygiaus prevencijos ir mažinimo 
planai, įskaitant gamybos ir tiekimo 
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gamybos ir tiekimo pajėgumus; pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimas 487
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

g) stygiaus mažinimo planai;

Or. en

Pakeitimas 488
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) atnaujina 57 straipsnyje nurodytos 
duomenų bazės formatą ir turinį į jį 
įtraukdama pramonės bendrų kontaktinių 
punktų sistemos (iSPOC) pavadinimus, 
apie kuriuos pranešė pramonė. Prireikus 
įmonė turėtų galėti skaitmeniniu būdu 
atnaujinti iSPOC pavadinimus 57 
straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, 
laikantis Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) vaistų identifikavimo 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 489
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1229960LT.docx 203/325 PE691.443v01-00

LT

9 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) informacija, gauta iš didmeninių 
platintojų ir juridinio asmens, turinčio 
teisę tiekti vaistą visuomenei.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 490
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) informacija, gauta iš didmeninių 
platintojų ir juridinio asmens, turinčio 
teisę tiekti vaistą visuomenei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neskelbtino komercinio pobūdžio informaciją turi rinkti nacionalinės kompetentingos 
institucijos.

Pakeitimas 491
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) informacija, gauta iš didmeninių 
platintojų ir juridinio asmens, turinčio teisę 
tiekti vaistą visuomenei.

h) informacija apie atsargų lygį, gauta 
iš didmeninių platintojų ir juridinio 
asmens, turinčio teisę tiekti vaistą 
visuomenei per savo atstovus, kurie yra 2 
dalies a punkte nurodyto potinklio dalis.

Or. en
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Pakeitimas 492
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją arba 
gavusi 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
prašymą suteikti pagalbą, Agentūra 
nustato:
a) minimalų didmeninių platintojų ir kitų 
juridinių asmenų, turinčių teisę 
visuomenei tiekti vaistus, įtrauktus į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus, atsargų 
lygį;
b) pasirengimo ekstremaliosioms 
situacijoms planą, siekiant sparčiai 
padidinti gamybos pajėgumus, kad jų 
pakaktų Sąjungos vaistų, įtrauktų į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus, 
poreikiams patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 493
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 dalies c punkte nurodytą 
informaciją sudaro bent informacija apie: 
galimus alternatyvius vaistus; b) 
informacija, gauta iš didmeninių 
platintojų ir juridinio asmens, turinčio 
teisę tiekti vaistą visuomenei.

Or. en
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Pakeitimas 494
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 dalies c punkte nurodytą 
informaciją sudaro bent informacija apie: 
galimus alternatyvius vaistus; b) 
informacija, gauta iš didmeninių 
platintojų ir juridinio asmens, turinčio 
teisę tiekti vaistą visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 495
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Įprastomis aplinkybėmis Agentūra 
nustato minimalų didmeninių platintojų ir 
kitų juridinių asmenų, turinčių teisę 
visuomenei tiekti vaistus, atsargų lygį.

Or. en

Pakeitimas 496
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkodaros leidimų turėtojų pareigos Rinkodaros leidimų turėtojų ir kitų tiekimo 
grandinės subjektų pareigos
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Or. en

Pakeitimas 497
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino. Informaciją jie pateikia per 
informacinius punktus, paskirtus 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalimi, 
naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 9 straipsnio 1 dalį. 
Prireikus jie teikia atnaujinimus.

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
įkelia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
papildomą informaciją į suderintą visos 
Europos sąveikią ir skaitmeninę ataskaitų 
apie stygių teikimo ir pranešimo sistemą 
iki pagrįsto termino, kurį Agentūra 
nustato kartu su pramone. Papildomą 
informaciją jie įkelia į suderintą visos 
Europos sąveikią ir skaitmeninę ataskaitų 
apie stygių teikimo ir pranešimo sistemą 
per informacinius punktus, paskirtus 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalimi, 
naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 9 straipsnio 1 dalį. 
Prireikus jie teikia atnaujinimus. Įkelta 
informacija yra prieinama Agentūrai ir 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms, užtikrinant skaidrumą ir 
vengiant ataskaitų dubliavimosi 
skirtingais lygmenimis, taip pat sudarant 
sąlygas abipusei komunikacijai su 
pramonės atstovais ir farmacijos tiekimo 
grandinės subjektais.

Or. en

Pakeitimas 498
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino. Informaciją jie pateikia per 
informacinius punktus, paskirtus 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalimi, 
naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 9 straipsnio 1 dalį. 
Prireikus jie teikia atnaujinimus.

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino, jeigu informacija nėra prieinama 
per sąveikią sistemą, sujungtą su 
nacionalinėmis ataskaitų teikimo apie 
stygių sistemomis, nustatytomis pagal 9 
straipsnio 1 dalies c punktą.

Or. en

Pakeitimas 499
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino. Informaciją jie pateikia per 
informacinius punktus, paskirtus 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalimi, 
naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 9 straipsnio 1 dalį. 
Prireikus jie teikia atnaujinimus.

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino, jeigu informacija nėra prieinama 
per sąveikią sistemą, sujungtą su 
nacionalinėmis ataskaitų teikimo apie 
stygių sistemomis, nustatytomis pagal 9 
straipsnio 1 dalies c punktą.

Or. en

Pakeitimas 500
Joëlle Mélin, Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino. Informaciją jie pateikia per 
informacinius punktus, paskirtus 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalimi, 
naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 9 straipsnio 1 dalį. 
Prireikus jie teikia atnaujinimus.

1. Siekdami palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą įtrauktų vaistų rinkodaros 
leidimų turėtojai, taip pat visi platintojai, 
turintys teisėtą leidimą tiekti vaistus 
visuomenei, gavę Agentūros prašymą, 
pateikia 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją iki Agentūros nustatyto 
termino. Informaciją jie pateikia per 
informacinius punktus, paskirtus 
vadovaujantis 9 straipsnio 2 dalimi, 
naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 9 straipsnio 1 dalį. 
Prireikus jie teikia atnaujinimus.

Or. fr

Pakeitimas 501
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informaciją, kurios prašoma pagal 9 
straipsnio 1 dalies e punktą, Sąjungoje 
registruotų vaistų rinkodaros leidimų 
turėtojai per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento taikymo dienos pateikia 
elektronine forma duomenų bazėje, 
nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57 straipsnio 1 dalies l punkte. Prireikus šie 
rinkodaros leidimų turėtojai pateiktą 
informaciją atnaujina.

2.  Informaciją, kurios prašoma pagal 
9 straipsnio 1 dalies e punktą, Sąjungoje 
registruotų vaistų rinkodaros leidimų 
turėtojai per 12–24 mėnesius nuo šio 
reglamento taikymo dienos pateikia 
elektronine forma duomenų bazėje, 
nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57 straipsnio 1 dalies l punkte, laikantis 
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) vaistų identifikavimo 
standartų. Prireikus šie rinkodaros leidimų 
turėtojai pateiktą informaciją atnaujina. 

Or. en

Pakeitimas 502
Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informaciją, kurios prašoma pagal 9 
straipsnio 1 dalies e punktą, Sąjungoje 
registruotų vaistų rinkodaros leidimų 
turėtojai per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento taikymo dienos pateikia 
elektronine forma duomenų bazėje, 
nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57 straipsnio 1 dalies l punkte. Prireikus šie 
rinkodaros leidimų turėtojai pateiktą 
informaciją atnaujina.

2. Informaciją, kurios prašoma pagal 9 
straipsnio 1 dalies e punktą, Sąjungoje 
registruotų vaistų rinkodaros leidimų 
turėtojai per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento taikymo dienos pateikia 
elektronine forma duomenų bazėje, 
nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 726/2004 
57 straipsnio 1 dalies l punkte, laikantis 
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) žmonėms vartoti 
skirtų vaistų identifikavimo standartų. 
Prireikus šie rinkodaros leidimų turėtojai 
pateiktą informaciją atnaujina.

Or. en

Pakeitimas 503
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip tiksliai šią informaciją panaudos Vaistų iniciatyvinė grupė, teikdama 
rekomendacijas. Be to, medicinos priemonių gamintojai ir notifikuotosios įstaigos ne visada 
gali būti pasirengusios pateikti Agentūrai prašomą informaciją, visų pirma atsižvelgiant į 
konfidencialumo nuostatas ir baudžiamųjų sankcijų nebuvimą, nes informacijos atskleidimas 
gali pakenkti ekonominiams informacijos savininko interesams ar konkurencinei padėčiai.
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Pakeitimas 504
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino.

3. Informaciją, kurios prašoma pagal 
9 straipsnio 1 dalies e punktą, Sąjungoje 
registruotų vaistų rinkodaros leidimų 
turėtojai per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento taikymo dienos pateikia 
elektronine forma duomenų bazėje, 
nurodytoje Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 57 straipsnio 1 dalies l 
punkte, laikantis Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos (ISO) 
žmonėms vartoti skirtų vaistų 
identifikavimo standartų. Prireikus šie 
rinkodaros leidimų turėtojai pateiktą 
informaciją atnaujina.

Or. en

Pakeitimas 505
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino.

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino. 
Rinkodaros leidimų turėtojams, kurie 
nesilaiko savo įsipareigojimų teikti 
ataskaitas, taikomos proporcingos 
sankcijos, kurias nustato Komisija 
deleguotuoju aktu.

Or. en
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Pakeitimas 506
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino.

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino po 
konsultacijų ir susitarimo su pramone 
kiekvienu atskiru atveju.

Or. en

Pakeitimas 507
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino.

3. Rinkodaros leidimų turėtojai 
pagrindžia, kodėl nepateikta prašyta 
informacija ir kodėl ją buvo delsiama 
pateikti iki Agentūros nustatyto termino po 
konsultacijų ir susitarimo su pramone 
kiekvienu atskiru atveju.

Or. en

Pakeitimas 508
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
nurodo, kad pateikta informacija apima 

4. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
nurodo, kad pateikta informacija apima 
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komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją, jie įvardija susijusias dalis ir 
patikslina priežastis, kodėl tokia 
informacija nurodyta kaip konfidenciali. 
Agentūra įvertina kiekvieno prašymo esmę 
ir apsaugo komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją nuo nepagrįsto 
atskleidimo.

komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją, jie įvardija susijusias dalis ir 
patikslina priežastis, kodėl tokia 
informacija nurodyta kaip konfidenciali. 
Agentūra, vadovaudamasi šio pranešimo 
30 straipsniu, įvertina kiekvieno prašymo 
esmę ir apsaugo komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją nuo nepagrįsto 
atskleidimo pagal šio reglamento 
30 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 509
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
nurodo, kad pateikta informacija apima 
komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją, jie įvardija susijusias dalis ir 
patikslina priežastis, kodėl tokia 
informacija nurodyta kaip konfidenciali. 
Agentūra įvertina kiekvieno prašymo esmę 
ir apsaugo komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją nuo nepagrįsto 
atskleidimo.

4. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
nurodo, kad pateikta informacija apima 
komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją, jie įvardija susijusias dalis ir 
patikslina priežastis, kodėl tokia 
informacija nurodyta kaip konfidenciali. 
Reikėtų iš anksto nustatyti, kokia 
informacija yra komerciniu požiūriu 
konfidenciali; tuo remdamasi Agentūra 
įvertina kiekvieno prašymo esmę ir 
apsaugo komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją nuo nepagrįsto 
atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 510
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
nurodo, kad pateikta informacija apima 
komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją, jie įvardija susijusias dalis ir 
patikslina priežastis, kodėl tokia 
informacija nurodyta kaip konfidenciali. 
Agentūra įvertina kiekvieno prašymo esmę 
ir apsaugo komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją nuo nepagrįsto 
atskleidimo.

4. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
nurodo, kad pateikta informacija, kurios 
prašo Agentūra ir nacionalinės 
kompetentingos institucijos, apima 
komerciniu požiūriu konfidencialią 
informaciją, jie įvardija susijusias dalis ir 
patikslina priežastis, kodėl tokia 
informacija nurodyta kaip konfidenciali. 
Agentūra įvertina kiekvieno prašymo esmę 
ir apsaugo komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją nuo nepagrįsto 
atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 511
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
turi papildomos informacijos, įrodančios 
galimą ar faktinį stygių, jie nedelsiant 
pateikia tokią informaciją Agentūrai.

5. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
turi papildomos informacijos, įrodančios 
galimą ar faktinį stygių, jie nedelsiant 
pateikia tokią informaciją Agentūrai. 
Nacionalinės arba, kai taikoma, 
regioninės kompetentingos institucijos 
sudaro palankesnes sąlygas pacientams ir 
vartotojams pranešti apie vaistų stygių per 
1 straipsnio b punkte ir 12 straipsnio g 
punkte nurodytą skaitmeninę sąveikią 
duomenų bazę. Suvestiniais šių ataskaitų 
duomenimis 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos nacionalinės arba, kai taikoma, 
regioninės kompetentingos institucijos 
bendrų informacinių punktų potinklyje 
dalijasi su Iniciatyvine grupe, kad būtų 
galima parengti rekomendacijas dėl vaistų 
stygiaus valdymo.

Or. en
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Pakeitimas 512
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
turi papildomos informacijos, įrodančios 
galimą ar faktinį stygių, jie nedelsiant 
pateikia tokią informaciją Agentūrai.

5. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
turi papildomos informacijos, įrodančios 
galimą ar faktinį stygių, jie nedelsiant 
pateikia tokią informaciją Agentūrai. Jei 
esminė informacija nepateikiama, 
Agentūra, Komisija ir valstybės narės 
turėtų taikyti sankcijas, pvz., finansines 
baudas, pratęsti priverstinę licenciją arba 
panaikinti intelektinės nuosavybės teises, 
kad kiti subjektai galėtų kuo labiau 
sumažinti stygių.

Or. en

Pagrindimas

Nepateikiant esminės informacijos pateikimo reikalavimo, turėtų būti numatytos sankcijos. 
Sankcijomis ir (arba) intelektinės nuosavybės teisių panaikinimu siekiama sudaryti sąlygas 
kitiems gamintojams gaminti būtiniausius sveikatos produktus.

Pakeitimas 513
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
turi papildomos informacijos, įrodančios 
galimą ar faktinį stygių, jie nedelsiant 
pateikia tokią informaciją Agentūrai.

5. Jei į ypatingos svarbos vaistų sąrašą 
įtrauktų vaistų rinkodaros leidimų turėtojai 
ir (arba) kiti atitinkami farmacijos tiekimo 
grandinės subjektai turi papildomos 
informacijos, įrodančios galimą ar faktinį 
stygių, jie nedelsiant pateikia tokią 
informaciją Agentūrai.
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Or. en

Pakeitimas 514
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia Agentūrai turimas 
pastabas;

a) pateikia Agentūrai turimas pastabas 
pagal šio reglamento 30 straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 515
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informuoja Vaistų iniciatyvinę 
grupę apie priemones, kurių imtasi, ir 
praneša apie tų priemonių taikymo 
rezultatus, įskaitant informaciją, kaip 
susitvarkyta su galimu ar faktiniu stygiumi.

c) informuoja Vaistų iniciatyvinę 
grupę apie priemones, kurių imtasi, ir 
praneša apie tų priemonių stebėsenos ir 
taikymo rezultatus, įskaitant informaciją, 
kaip susitvarkyta su galimu ar faktiniu 
stygiumi.

Or. en

Pakeitimas 516
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekdamos papildyti ypatingos 
svarbos produktų stygiaus prevencijos ir 
mažinimo planus, Agentūra ir 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
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gali paprašyti didmeninių platintojų ir 
kitų susijusių subjektų pateikti 
papildomos informacijos apie visas 
logistikos problemas, kylančias 
didmeninės prekybos tiekimo grandinėje.

Or. en

Pakeitimas 517
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija ir valstybės narės nustato 
sankcijų už šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų nevykdymą taikymo taisykles. 
Šios sankcijos turi būti atgrasomos.

Or. en

Pakeitimas 518
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija ir valstybės narės nustato 
sankcijų už šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų nevykdymą taikymo taisykles. 
Šios sankcijos turi būti atgrasomos.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti reikalaujama, kad Europos Komisija ir valstybės narės nustatytų 
taisykles dėl sankcijų už bendrovių pareigų nevykdymą taikymo.
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Pakeitimas 519
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Komisija naudojasi savo 
įgaliojimais deleguotuoju aktu nustatyti 
taisykles dėl sankcijų už šiame straipsnyje 
nustatytų pareigų nevykdymą taikymo.

Or. en

Pakeitimas 520
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti 7 straipsnyje 
numatytą stebėseną, gavusios Agentūros 
prašymą, valstybės narės iki Agentūros 
nustatyto termino:

1. Siekdamos palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, gavusios Agentūros 
prašymą, valstybės narės iki Agentūros 
nustatyto termino, prireikus, po to, kai bus 
sukurta suderinta visos Europos sąveiki ir 
skaitmeninė nacionalinių kompetentingų 
institucijų ataskaitų teikimo apie stygių 
sistema, pagrįsta bendrųjų duomenų 
sritimis: a) pateikia 2 skyriaus 9 
straipsnio 4 dalyje nustatytos Agentūros 
prašomos informacijos rinkinį, įskaitant 
turimus duomenis ir jų įverčius apie 
paklausos apimtį, per savo paskirtą 
informacinį punktą, naudodamos pagal 9 
straipsnio 1 dalį nustatytus ataskaitų 
teikimo būdus ir sistemą;

Or. en

Pakeitimas 521
Aldo Patriciello
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti 7 straipsnyje 
numatytą stebėseną, gavusios Agentūros 
prašymą, valstybės narės iki Agentūros 
nustatyto termino:

1. Siekdamos palengvinti 7 straipsnyje 
numatytą stebėseną, gavusios Agentūros 
prašymą, valstybės narės, jei tos 
informacijos dar nėra suderintoje visos 
Europos sąveikioje ir skaitmeninėje 
ataskaitų apie stygių teikimo ir pranešimo 
sistemoje, iki Agentūros nustatyto termino 
pateikia šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 522
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti 7 straipsnyje 
nurodytą stebėseną, gavusios Agentūros 
prašymą, valstybės narės iki Agentūros 
nustatyto termino:

1. Siekdamos palengvinti 7 straipsnyje 
numatytą stebėseną, gavusios Agentūros 
prašymą, valstybės narės arba bet kuri 
kompetentinga nacionalinė institucija iki 
Agentūros nustatyto termino:

Or. fr

Pakeitimas 523
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia Agentūros prašomos 
informacijos rinkinį, įskaitant turimus 
duomenis ir jų įverčius apie paklausos 
apimtį, per savo paskirtą informacinį 
punktą, naudodamos pagal 9 straipsnio 1 

a) siekdamos palengvinti 7 
straipsnyje nurodytą stebėseną, gavusios 
Agentūros prašymą, valstybės narės iki 
Agentūros nustatyto termino, prireikus, 
po to, kai bus sukurta suderinta visos 
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dalį nustatytus ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą;

Europos sąveiki ir skaitmeninė 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
ataskaitų teikimo apie stygių sistema, 
pagrįsta bendrųjų duomenų sritimis: a) 
pateikia 2 skyriaus 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytos Agentūros prašomos 
informacijos rinkinį, įskaitant turimus 
duomenis ir jų įverčius apie paklausos 
apimtį, per savo paskirtą informacinį 
punktą, naudodamos pagal 9 straipsnio 1 
dalį nustatytus ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 524
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia Agentūros prašomos 
informacijos rinkinį, įskaitant turimus 
duomenis ir jų įverčius apie paklausos 
apimtį, per savo paskirtą informacinį 
punktą, naudodamos pagal 9 straipsnio 1 
dalį nustatytus ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą;

a) pateikia 2 skyriaus 9 straipsnio 3 
dalyje nustatytos Agentūros prašomos 
papildomos informacijos rinkinį, įskaitant 
turimus duomenis ir jų įverčius apie 
paklausos apimtį, per savo paskirtą 
informacinį punktą, naudodamos pagal 9 
straipsnio 1 dalį nustatytus ataskaitų 
teikimo būdus ir sistemą;

Or. en

Pakeitimas 525
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia Agentūros prašomos 
informacijos rinkinį, įskaitant turimus 
duomenis ir jų įverčius apie paklausos 

a) pateikia Agentūros prašomos 
turimos informacijos rinkinį valstybėms 
narėms, įskaitant duomenų įverčius apie 
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apimtį, per savo paskirtą informacinį 
punktą, naudodamos pagal 9 straipsnio 1 
dalį nustatytus ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą;

paklausos apimtį, per savo paskirtą 
informacinį punktą, naudodamos pagal 9 
straipsnio 1 dalį nustatytus ataskaitų 
teikimo būdus ir sistemą;

Or. en

Pakeitimas 526
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia Agentūros prašomos 
informacijos rinkinį, įskaitant turimus 
duomenis ir jų įverčius apie paklausos 
apimtį, per savo paskirtą informacinį 
punktą, naudodamos pagal 9 straipsnio 1 
dalį nustatytus ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą;

a) pateikia Agentūros prašomos 
informacijos rinkinį, įskaitant turimus 
duomenis ir jų įverčius apie paklausos 
apimtį, per savo paskirtą informacinį 
punktą, naudodamos pagal 9 straipsnio 1 
dalį nustatytus ataskaitų teikimo būdus, 
sistemą ir platformą;

Or. en

Pakeitimas 527
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, jei to reikia 1 
dalyje nurodytoms pareigoms teikti 
ataskaitas įgyvendinti, padedant 
Agentūrai renka informaciją ir duomenis 
apie atsargų lygį iš didmeninių platintojų 
ir kitų juridinių asmenų, turinčių teisę 
tiekti visuomenei į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašus įtrauktus vaistus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal platformą „Eudamed“ jau reikalaujama, kad gamintojai, įgaliotieji atstovai ir 
importuotojai pateiktų ataskaitas apie atsargas, ir tai nėra būtina įtraukti į papildomą 
sistemą. Be to, abejotina, ar kompetentinga institucija, Agentūrai paprašius, gebės laiku ir 
tinkamai susisiekti su visais gamintojais, įgaliotaisiais atstovais, importuotojais ir 
platintojais, kad gautų šią informaciją.

Pakeitimas 528
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, jei to reikia 1 
dalyje nurodytoms pareigoms teikti 
ataskaitas įgyvendinti, padedant Agentūrai 
renka informaciją ir duomenis apie atsargų 
lygį iš didmeninių platintojų ir kitų 
juridinių asmenų, turinčių teisę tiekti 
visuomenei į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktus vaistus.

2. Valstybės narės, jei to reikia 1 
dalyje nurodytoms pareigoms teikti 
ataskaitas įgyvendinti, padedant Agentūrai 
renka informaciją ir duomenis apie atsargų 
lygį iš didmeninių platintojų ir kitų 
juridinių asmenų, turinčių teisę tiekti 
visuomenei į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktus vaistus, jei tos 
informacijos dar nėra ar ji neprieinama 
suderintoje visos Europos sąveikioje ir 
skaitmeninėje ataskaitų apie stygių 
teikimo ir pranešimo sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 529
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, jei to reikia 1 
dalyje nurodytoms pareigoms teikti 
ataskaitas įgyvendinti, padedant Agentūrai 
renka informaciją ir duomenis apie atsargų 
lygį iš didmeninių platintojų ir kitų 
juridinių asmenų, turinčių teisę tiekti 
visuomenei į ypatingos svarbos vaistų 

2. Valstybės narės, jei to reikia 1 
dalyje nurodytoms pareigoms teikti 
ataskaitas įgyvendinti, padedant Agentūrai 
renka informaciją ir duomenis apie atsargų 
lygį iš rinkodaros leidimų turėtojų, 
didmeninių platintojų, visuomenės ir 
ligoninių vaistinių ir kitų juridinių 
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sąrašus įtrauktus vaistus. asmenų, turinčių teisę tiekti visuomenei į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtrauktus 
vaistus.

Or. fr

Pakeitimas 530
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, jei to reikia 1 
dalyje nurodytoms pareigoms teikti 
ataskaitas įgyvendinti, padedant 
Agentūrai renka informaciją ir duomenis 
apie netenkinamus poreikius iš 
didmeninių platintojų, visuomenės ir 
ligoninių vaistinių poreikius ir kitų 
juridinių asmenų, turinčių teisę tiekti 
visuomenei į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktus vaistus.

Or. fr

Pakeitimas 531
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybės narės turi papildomos 
informacijos apie pardavimo apimtis ir 
receptų kiekius, įskaitant duomenis, 
teikiamus pagal Direktyvos 2001/83/EB 
23a straipsnį, įrodančios galimą ar faktinį į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukto 
vaisto stygių, jos nedelsdamos pateikia 
tokią informaciją Vaistų iniciatyvinei 
grupei per savo paskirtus informacinius 
punktus.

3. Jei valstybės narės turi papildomos 
informacijos apie pardavimo apimtis ir 
receptų kiekius, įskaitant duomenis, 
teikiamus pagal Direktyvos 2001/83/EB 
23a straipsnį, įrodančios galimą ar faktinį į 
ypatingos svarbos vaistų sąrašus įtraukto 
vaisto stygių, jos nedelsdamos pateikia 
tokią informaciją Vaistų iniciatyvinei 
grupei per savo paskirtus informacinius 
punktus per suderintą visos Europos 
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sąveikią ir skaitmeninę ataskaitų apie 
stygių teikimo ir pranešimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 532
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgia į rekomendacijas bei 
gaires ir įgyvendina Sąjungos lygmeniu 
taikomas priemones pagal 12 straipsnį;

a) pripažįsta rekomendacijas bei 
gaires ir įgyvendina Sąjungos lygmeniu 
taikomas priemones pagal 12 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 533
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sudaro palankesnes 
sąlygas pacientams ir vartotojams 
pranešti apie vaistų stygių ne tik 
internetiniu formatu, bet ir suteikdamos 
alternatyvias pranešimo formas. 
Suvestiniais šių ataskaitų duomenimis 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytos nacionalinės 
kompetentingos institucijos bendrų 
informacinių punktų potinklyje dalijasi su 
Iniciatyvine grupe, kad būtų galima 
parengti rekomendacijas dėl vaistų 
stygiaus valdymo.

Or. en

Pakeitimas 534
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Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nacionalinės medicinos agentūros 
valstybėse narėse sudaro palankesnes 
sąlygas pacientams ir vartotojams 
pranešti apie vaistų stygių ne tik 
internetiniu formatu, bet ir suteikdamos 
alternatyvias pranešimo formas. 
Suvestiniais šių ataskaitų duomenimis 3 
straipsnio 5 dalyje nurodytos nacionalinės 
kompetentingos institucijos bendrų 
informacinių punktų potinklyje dalijasi su 
Vaistų iniciatyvine grupe, kad būtų 
galima parengti rekomendacijas dėl vaistų 
stygiaus poveikio ir valdymo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl vaistų stygiaus ligos simptomai gali pablogėti, atsirasti alternatyvių gydymo būdų 
šalutinis poveikis ir gali būti netgi reikalinga hospitalizacija. Vartotojai / pacientai taip pat 
gali patirti papildomų išlaidų dėl to, kad alternatyvūs vaistai yra brangesni arba 
nekompensuojami. Siekdamos geriau suprasti vaistų stygiaus padarinius ir kuo labiau 
sumažinti jo poveikį, valdžios institucijos turėtų rinkti ir tvarkyti informaciją apie vaisto 
vartotojų patirtį atsiradus stygiui.

Pakeitimas 535
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės sudaro 
palankesnes sąlygas pacientams ir 
vartotojams pranešti apie vaistų stygių ne 
tik internetiniu formatu, bet ir 
suteikdamos alternatyvias pranešimo 
formas. Suvestiniais šių ataskaitų 
duomenimis 3 straipsnio 5 dalyje 
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nurodytos nacionalinės kompetentingos 
institucijos bendrų informacinių punktų 
potinklyje dalijasi su Iniciatyvine grupe, 
kad būtų galima parengti rekomendacijas 
dėl vaistų stygiaus valdymo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl vaistų stygiaus ligos simptomai gali pablogėti, atsirasti alternatyvių gydymo būdų 
šalutinis poveikis ir gali būti netgi reikalinga hospitalizacija. Vartotojai taip pat gali patirti 
papildomų išlaidų dėl to, kad alternatyvūs vaistai yra brangesni arba nekompensuojami. 
Siekdamos geriau suprasti vaistų stygiaus padarinius ir kuo labiau sumažinti jo poveikį 
vartotojams, valdžios institucijos turėtų rinkti ir tvarkyti informaciją apie vaisto vartotojų 
patirtį atsiradus stygiui.

Pakeitimas 536
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į Vaistų iniciatyvinės 
grupės pateiktą informaciją bei 
rekomendacijas ir:

Komisija atsižvelgia į suvestinius 
duomenis iš suderintos visos Europos 
sąveikios ir skaitmeninės ataskaitų apie 
stygių teikimo ir pranešimo sistemos, taip 
pat į Vaistų iniciatyvinės grupės pateiktą 
informaciją bei rekomendacijas ir:

Or. en

Pakeitimas 537
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Europos Komisija sudaro 
palankesnes sąlygas gamintojų ir kitų 
susijusių suinteresuotųjų subjektų 
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koordinavimui, kad būtų išspręsta 
padidėjusios paklausos padidėjimo 
problema, pritaikant jį prie atitinkamų 
Europos teisės aktų, įskaitant 
konkurenciją, vidaus rinką ir farmacijos 
sektoriaus reglamentavimą.

Or. en

Pakeitimas 538
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, padeda 
jiems atlikti darbą ir bendrauti su 
pacientais;

Or. en

Pakeitimas 539
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, padeda 
jiems atlikti darbą ir bendrauti su 
pacientais;

Or. en
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Pakeitimas 540
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, padeda 
jiems atlikti darbą ir bendrauti su 
pacientais;

Or. en

Pakeitimas 541
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, padeda 
jiems atlikti darbą ir bendrauti su 
pacientais;

Or. en

Pakeitimas 542
Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, įskaitant 
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sveikatos priežiūros specialistus, siekiant 
padėti jiems atlikti darbą ir bendrauti su 
pacientais;

Or. en

Pakeitimas 543
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, kai tai 
proporcinga, pagrįsta ir būtina;

Or. fr

Pakeitimas 544
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams, be kita ko, iš 
farmacinės tiekimo grandinės;

Or. en

Pakeitimas 545
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams, įskaitant sveikatos 
priežiūros specialistus, skirtas gaires;

Or. en

Pakeitimas 546
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems farmacijos tiekimo grandinės 
subjektams skirtas gaires;

Or. en

Pakeitimas 547
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams skirtas gaires ir 
rekomendacijas;

Or. fr

Pakeitimas 548
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informuoja Vaistų iniciatyvinę 
grupę apie priemones, kurių imtasi, ir 
praneša apie rezultatus;

c) informuoja Vaistų iniciatyvinę 
grupę ir pramonę (pasitelkiant verslo 
asociacijas) apie priemones, kurių imtasi, 
ir praneša apie rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 549
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informuoja Vaistų iniciatyvinę 
grupę apie priemones, kurių imtasi, ir 
praneša apie rezultatus;

c) informuoja Vaistų iniciatyvinę 
grupę ir pramonę apie priemones, kurių 
imtasi, ir praneša apie rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 550
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) padeda Agentūrai sukurti 
skaitmeninę ir sąveikią duomenų bazę, 
nurodytą 1 straipsnio b punkte ir 12 
straipsnio g punkte, kuriai priskirtos šios 
pagrindinės užduotys:
i) sudaryti palankesnes sąlygas vaistų, 
priemonių ir taikomųjų programų 
stygiaus prevencijai, stebėsenai ir 
ataskaitų apie jį teikimui;
ii) stebėti ir atsekti vaistus, priemones 
ir taikomąsias programas visoje tiekimo 
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grandinėje;
iii) nustatyti atsargų kiekį, visų 
tiekimo grandinėje ar grandinėse 
dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų 
galimybes, faktinį, esamą ir numatomą 
poreikį;
iv) įrašyti ir dalytis informacija apie 
novatoriškus vaistus, priemones, 
taikomąsias programas ar pokyčius, kurie 
vis dar nėra suderinti visoje Sąjungoje, 
pvz., iš plazmos gautų produktų atveju.

Or. en

Pakeitimas 551
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) taikyti sankcijas tiems rinkodaros 
leidimų turėtojams, gamintojams ar 
valstybėms narėms, kurios nevykdo 
Agentūros informacijos teikimo 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 552
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki termino pabaigos pateikia 
atsakymus į (prioritetinius) raštu 
pateiktus Europos Parlamento narių 
klausimus;

Or. en
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Pakeitimas 553
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Europos vaistų tiekimo duomenų bazė

1. Agentūra, bendradarbiaudama su 
Komisija ir valstybėmis narėmis, sukuria, 
tvarko ir administruoja Europos vaistų 
tiekimo duomenų bazę (EUMSD) šiais 
tikslais:
a) siekiant sudaryti sąlygas stebėti vaistų 
tiekimą ir poreikį Sąjungos ir valstybių 
narių lygmenimis;
b) siekiant sudaryti sąlygas stebėti vaistų 
stygių Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis ir apie jį pranešti;
c) siekiant sudaryti sąlygas rinkodaros 
leidimų turėtojams ir didmeniniams 
platintojams laikytis 10 straipsnyje 
nustatytų informavimo įpareigojimų;
d) siekiant sudaryti sąlygas Komisijai, 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms ir Agentūrai vykdyti savo 
užduotis, susijusias su šiuo reglamentu, 
būnant gerai informuotomis, ir stiprinti 
savo tarpusavio bendradarbiavimą.
EUMSD, kuri turi veikti ne tik 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų ir didelio masto nelaimių metu, 
bet ir įprastomis aplinkybėmis, veikia kaip 
sąveiki ir suderinta Sąjungos duomenų 
bazė, grindžiama duomenimis, 
pateikiamais per nacionalines 
elektronines platformas, sukurtas pagal 2 
dalį. Duomenų bazė suteikia galimybę 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms ir Agentūrai tuo pačiu metu 
susipažinti su duomenų bazėje pateikta 
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informacija ir ja dalytis.
2. Kiekviena valstybė narė sukuria 
elektroninę realiuoju laiku veikiančią 
vaistų tiekimo stebėjimo platformą, 
kurioje galima nustatyti esamo tiekimo 
apimtį bet kuriuo metu, taip pat aptikti, 
numatyti vaistų stygių ir užkirsti jam 
kelią. Tos platformos, kurias 
administruoja nacionalinės 
kompetentingos institucijos, pradeda 
visapusiškai veikti valstybių narių 
lygmeniu ne vėliau kaip ... [30 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Duomenis apie tiekimą ir poreikį valstybių 
narių lygmeniu teikia šie subjektai:
a) rinkodaros leidimų turėtojai,
b) didmeniniai platintojai,
c) visuomenės ir ligoninių vaistinės.
3. Be to, kas nurodyta 2 dalyje, 
elektroninės platformos suteikia 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms realiuoju laiku prieigą prie 
duomenų apie netenkinamus didmeninių 
platintojų, visuomenės vaistinių ir 
ligoninių vaistinių poreikius nacionaliniu 
lygmeniu. Tos platformos taip pat leidžia 
rinkodaros leidimų turėtojams pranešti 
apie visas vaistų tiekimo problemas, 
įskaitant gamybos problemas.
4. Valstybių narių platformos yra 
sąveikios ir atkartoja turimą informaciją 
Agentūros administruojamoje EUMSD, 
taip užkertant kelią pagal 9 straipsnio 2 
dalyje įsteigtų bendrų informacinių 
punktų vykdomo informacijos teikimo 
proceso dubliavimuisi.
5. Valstybių narių platformų, taigi ir 
EUMSD, sugeneruoti duomenys turi 
padėti nustatyti problemas tiekimo 
grandinėje ir, taikant didžiųjų duomenų 
metodus bei atitinkamais atvejais dirbtinį 
intelektą, turi būti įmanoma iš anksto 
prognozuoti tiekimo problemas.
6. Pateikti duomenys turi atitikti 
Tarptautinės standartizacijos 
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organizacijos priimtus Vaistų 
identifikavimo standartus, susijusius su 
žmonėms skirtų vaistų identifikavimu ir 
aprašymu, ir iš esmės apimti keturias 
pagrindinių duomenų, susijusių su 
farmacijos reguliavimo procesais, sritis: 
medžiagą, produktą, organizaciją ir 
referencinius duomenis.
7. Agentūra, bendradarbiaudama su 
Komisija ir valstybėmis narėmis, ne vėliau 
kaip iki ... [6 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] parengia duomenų 
bazės funkcijų specifikacijas ir EUMSD 
bei valstybių narių platformų 
įgyvendinimo planą. Planu siekiama 
užtikrinti, kad EUMSD pradėtų 
visapusiškai veikti ne vėliau kaip ... [48 
mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos].
8. Jei nacionalinė kompetentinga 
institucija nurodo, kad pateikta 
informacija apima komerciniu požiūriu 
konfidencialią informaciją, ji įvardija 
susijusias dalis ir paaiškina priežastis, 
kodėl tokia informacija nurodyta kaip 
konfidenciali. Agentūra įvertina kiekvieno 
prašymo esmę ir apsaugo komerciniu 
požiūriu konfidencialią informaciją nuo 
nepagrįsto atskleidimo.
9. Atsižvelgiant į tai, kad EUMSD 
teikiami neskelbtini komerciniai 
duomenys, prieiga prie duomenų bazės 
suteikiama tik Komisijai, Agentūrai, 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms, teikiančioms duomenis 
duomenų bazei, ir Vaistų iniciatyvinei 
grupei.

Or. en

Pagrindimas

Nors pritariama pranešėjo pasiūlymui dėl supaprastintos ir bendros platformos, skirtos 
stebėti, aptikti, numatyti vaistų stygių ir užkirsti jam kelią, kad būtų galima nedelsiant veikti 
ruošiantis sveikatos krizei ar jos metu, stebėjimo ir sekimo sistema atrodo pernelyg brangi ir 
sudėtinga vaistinėms, ligoninėms ir savarankiškai dirbantiems gydytojams. Todėl siūloma iš 
dalies pakeisti jo pasiūlymą, kad būtų remiamasi atsargų kiekiais visoje tiekimo grandinėje, o 
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ne atskirų vaistų sekimo ir stebėjimo.

Pakeitimas 554
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Agentūra priima išankstinio 
įspėjimo sistemą, kuria atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
gydytojus ir bendruomenę bei ligoninių 
vaistininkus, būtų informuojami apie bet 
kokias tiekimo problemas ir galimą ar 
esamą vaistų, įtrauktų į ypatingos svarbos 
vaistų sąrašą, stygių.

Or. en

Pakeitimas 555
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis laiku informuoja visuomenę 
ir interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą ir užtikrina tinkamas 
konsultacijas su Pacientų ir vartotojų 
darbo grupe (angl. PCWP) ir Sveikatos 
priežiūros specialistų darbo grupe (angl. 
HCPWP). Vaistų iniciatyvinės grupės 
narių sąrašas, darbo tvarkos taisyklės, 
posėdžių darbotvarkės ir protokolai bei 
rekomendacijos skelbiami Agentūros 
interneto svetainėje.

Or. en
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Pakeitimas 556
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis ir, kai 
tinkama, regioninėmis kompetentingomis 
institucijomis savo interneto svetainėje ir 
kitomis tinkamomis priemonėmis 
informuoja visuomenę ir interesų grupes 
apie Vaistų iniciatyvinės grupės darbą, 
užtikrindama Pacientų ir vartotojų darbo 
grupės (angl. PCWP), taip pat Sveikatos 
priežiūros specialistų darbo grupės (angl. 
HCPWP) atstovo dalyvavimą stebėtojų 
teisėmis dalijantis informacija. Agentūra 
įvertina Vaistų iniciatyvinės grupės 
įsipareigojimų skaidrumą, atsižvelgdama į 
skaidrumo ir atskaitomybės principus.

Or. en

Pakeitimas 557
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą ir užtikrina tinkamas 
konsultacijas su Pacientų ir vartotojų 
darbo grupe ir Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupe.

Or. en
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Pakeitimas 558
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą ir užtikrina tinkamas 
konsultacijas su Pacientų ir vartotojų 
darbo grupe ir Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupe.

Or. en

Pakeitimas 559
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
interesų grupes apie Vaistų iniciatyvinės 
grupės darbą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis nedelsiant informuoja 
visuomenę ir interesų grupes apie Vaistų 
iniciatyvinės grupės darbą ir atitinkamai 
reaguoja į dezinformaciją.

Or. en

Pakeitimas 560
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
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14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu esant 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip nuolatinė 
struktūra ir Agentūros dalis įsteigiama 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė. Jos 
nariai į posėdžius renkasi asmeniškai ar 
nuotoliniu būdu esant ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms. 
Agentūra teikia sekretoriato paslaugas. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
bendradarbiauja su Agentūros 
moksliniais komitetais, darbo grupėmis ir 
mokslinių patarėjų grupėmis pasirengimo 
pandemijai ir reagavimo į ją klausimais. 
Ji bendradarbiauja su Sąjungos 
įstaigomis ir agentūromis, Pasaulio 
sveikatos organizacija, trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis mokslo 
organizacijomis mokslo ir technikos 
klausimais, susijusiais su pasirengimu 
pandemijai. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, kartu aktyviai skatina praktinės 
patirties įgijimą, kad būtų išvengta 
ekspertų trūkumo dėl ekstremaliųjų 
visuomenės sveikatos situacijų tose 
srityse, kurios nėra susijusios su 
ekstremaliąja visuomenės sveikatos 
situacija.

Or. en

Pakeitimas 561
Carlo Calenda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu esant 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama nuolatinė Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupė. Jos nariai į posėdžius 
renkasi asmeniškai ar nuotoliniu būdu 
esant ekstremaliosioms visuomenės 
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situacijoms. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

sveikatos situacijoms. Agentūra teikia 
sekretoriato paslaugas. Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupė, rengdama 
tinkamas ir laiku teikiamas 
neatidėliotinas priemones ekstremaliose 
sveikatai situacijose, bendradarbiauja su 
ES įstaigomis ir agentūromis, Pasaulio 
sveikatos organizacija, trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis mokslo 
organizacijomis. Agentūra, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, įsipareigoja parengti protokolus 
ir plėtoti būtinus gebėjimus, kad būtų 
laiku ir tinkamai imamasi neatidėliotinų 
priemonių sveikatos krizės atveju, taip pat 
ir kituose sektoriuose nei sveikatos 
priežiūros sektorius, siekiant stiprinti 
reagavimo į krizę pajėgumus.

Or. it

Pakeitimas 562
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu esant 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
tiek kartų, kiek reikia, asmeniškai ar 
nuotoliniu būdu esant ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms. 
Agentūra teikia sekretoriato paslaugas.

Or. ro

Pakeitimas 563
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu esant 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu rengiantis ir 
esant ekstremaliosioms visuomenės 
sveikatos situacijoms. Agentūra teikia 
sekretoriato paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 564
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu esant 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms. Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupė. Jos nariai į posėdžius renkasi 
asmeniškai ar nuotoliniu būdu tiktai esant 
pripažintoms ekstremaliosioms visuomenės 
sveikatos situacijoms. Agentūra teikia 
sekretoriato paslaugas.

Or. fr

Pakeitimas 565
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikia mokslines konsultacijas ir 
peržiūri turimus mokslinius duomenis apie 
vaistus, kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją, be kita ko, prašo vaistų kūrėjų 
pateikti duomenis ir vykdo su jais 
preliminarias diskusijas;

a) teikia mokslines konsultacijas ir 
peržiūri turimus mokslinius duomenis apie 
žmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus, 
kuriais potencialiai galima įveikti 
ekstremaliąją visuomenės sveikatos 
situaciją, be kita ko, prašo vaistų kūrėjų 
pateikti duomenis ir vykdo su jais 
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preliminarias diskusijas;

Or. fr

Pakeitimas 566
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri klinikinių tyrimų 
protokolus ir teikia konsultacijas vaistų 
kūrėjams dėl Sąjungoje atliktinų vaistų, 
skirtų išgydyti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją sukeliančią ligą, užkirsti 
jai kelią ar padėti ją diagnozuoti, klinikinių 
tyrimų pagal 15 straipsnį;

b) peržiūri klinikinių tyrimų 
protokolus ir teikia konsultacijas vaistų 
kūrėjams dėl Sąjungoje atliktinų vaistų, 
skirtų išgydyti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją sukeliančią ligą, užkirsti 
jai kelią ar padėti ją diagnozuoti, klinikinių 
tyrimų, visų pirma dėl didelio masto 
keliuose centruose atliekamų klinikinių 
tyrimų, pagal 15 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 567
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri klinikinių tyrimų 
protokolus ir teikia konsultacijas vaistų 
kūrėjams dėl Sąjungoje atliktinų vaistų, 
skirtų išgydyti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją sukeliančią ligą, užkirsti 
jai kelią ar padėti ją diagnozuoti, klinikinių 
tyrimų pagal 15 straipsnį;

b) peržiūri klinikinių tyrimų 
protokolus ir teikia konsultacijas vaistų 
kūrėjams dėl Sąjungoje atliktinų vaistų, 
skirtų išgydyti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją sukeliančią ligą, užkirsti 
jai kelią ar padėti ją diagnozuoti, klinikinių 
tyrimų, visų pirma dėl didelio masto 
keliuose centruose atliekamų tyrimų, 
pagal 15 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 568
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri klinikinių tyrimų 
protokolus ir teikia konsultacijas vaistų 
kūrėjams dėl Sąjungoje atliktinų vaistų, 
skirtų išgydyti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją sukeliančią ligą, užkirsti 
jai kelią ar padėti ją diagnozuoti, klinikinių 
tyrimų pagal 15 straipsnį;

b) peržiūri klinikinių tyrimų 
protokolus ir teikia konsultacijas vaistų 
kūrėjams dėl Sąjungoje atliktinų vaistų, 
skirtų išgydyti ekstremaliąją visuomenės 
sveikatos situaciją sukeliančią ligą, užkirsti 
jai kelią ar padėti ją diagnozuoti, klinikinių 
tyrimų, visų pirma dėl didelio masto 
keliuose centruose atliekamų klinikinių 
tyrimų, pagal 15 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

COVID-19 pandemijos metu buvo sutelkta daug išteklių klinikiniams tyrimams finansuoti, 
skirtiems vakcinoms ir gydymui kurti. Tačiau įvairios iniciatyvos buvo nepakankamai 
koordinuojamos, todėl atsirado trikdžiai ir vėlavimai. Kad to būtų išvengta, reglamento 14 
straipsnyje turėtų būti aiškiai reikalaujama, kad darbo grupė, kuri bus įsteigta siekiant 
skatinti vaistų, kurie gali padėti šalinti ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas, 
kūrimą, remtų koordinuotus kelių centrų atliekamus tyrimus.

Pakeitimas 569
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teikia mokslines rekomendacijas 
dėl bet kurio vaisto, kuriuo potencialiai 
galima įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos problemas, naudojimo pagal 16 
straipsnį;

e) teikia mokslines rekomendacijas 
dėl bet kurio vaisto, kuriuo potencialiai 
galima įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos problemas, ir visų pirma 
alternatyvių vaistų naudojimo pagal 16 
straipsnį;

Or. fr
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Pakeitimas 570
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) teikia mokslines rekomendacijas 
dėl bet kurio vaisto, kuriuo potencialiai 
galima įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos problemas, naudojimo pagal 16 
straipsnį;

e) teikia mokslines rekomendacijas 
dėl bet kurio žmonėms skirto ir 
veterinarinio vaisto, kuriuo potencialiai 
galima įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos problemas, naudojimo pagal 16 
straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 571
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) renka informaciją iš nacionalinių 
kompetentingų institucijų ir sudaro visos 
Europos alternatyvių produktų, 
naudojamų visuomenės sveikatos 
ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, 
sąrašą. Su tokiu sąrašu gali susipažinti 
atitinkami sveikatos priežiūros 
suinteresuotieji subjektai;

Or. en

Pakeitimas 572
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prireikus bendradarbiauja su f) prireikus bendradarbiauja su 
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Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, 
Pasaulio sveikatos organizacija, 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
mokslo organizacijomis mokslo ir 
techniniais klausimais, susijusiais su 
ekstremaliąja visuomenės sveikatos 
situacija ir vaistais, kuriais potencialiai 
galima įveikti ekstremaliąsias visuomenės 
sveikatos situacijas.

kompetentingomis nacionalinėmis ir 
regioninėmis institucijomis, Sąjungos 
įstaigomis ir agentūromis, Pasaulio 
sveikatos organizacija, trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis mokslo organizacijomis 
mokslo ir techniniais klausimais, 
susijusiais su ekstremaliąja visuomenės 
sveikatos situacija ir vaistais, kuriais 
potencialiai galima įveikti ekstremaliąsias 
visuomenės sveikatos situacijas.

Or. fr

Pakeitimas 573
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių ir darbuotojų, pagal Direktyvos 
2001/83/EB 27 straipsnį įsteigtos 
koordinavimo grupės ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. 536/201421 85 straipsnį įsteigtos 
Klinikinių tyrimų koordinavimo ir 
patariamosios grupės atstovai. Prireikus 
ad hoc pagrindu gali būti skiriami išorės 
ekspertai ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų 
ir agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių, įskaitant Pacientų ir vartotojų 
darbo grupės atstovą bei Sveikatos 
priežiūros specialistų darbo grupės 
atstovą, ir darbuotojų, pagal Direktyvos 
2001/83/EB 27 straipsnį įsteigtos 
koordinavimo grupės ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. 536/201421 85 straipsnį įsteigtos 
Klinikinių tyrimų koordinavimo ir 
patariamosios grupės atstovai. Prireikus 
ad hoc pagrindu gali būti skiriami išorės 
ekspertai ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų 
ir agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

_________________ _________________
21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 574
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių ir darbuotojų, pagal Direktyvos 
2001/83/EB 27 straipsnį įsteigtos 
koordinavimo grupės ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. 536/201421 85 straipsnį įsteigtos 
Klinikinių tyrimų koordinavimo ir 
patariamosios grupės atstovai. Prireikus 
ad hoc pagrindu gali būti skiriami išorės 
ekspertai ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų 
ir agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių, įskaitant Pacientų ir vartotojų 
darbo grupės atstovą bei Sveikatos 
priežiūros specialistų darbo grupės 
atstovą, ir darbuotojų, pagal Direktyvos 
2001/83/EB 27 straipsnį įsteigtos 
koordinavimo grupės ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. 536/201421 85 straipsnį įsteigtos 
Klinikinių tyrimų koordinavimo ir 
patariamosios grupės atstovai. Prireikus 
ad hoc pagrindu gali būti skiriami išorės 
ekspertai ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų 
ir agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

_________________ _________________
21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 575
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių ir darbuotojų, pagal Direktyvos 

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro valstybių narių, Agentūros mokslo 
komitetų, darbo grupių ir darbuotojų, pagal 
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2001/83/EB 27 straipsnį įsteigtos 
koordinavimo grupės ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. 536/201421 85 straipsnį įsteigtos 
Klinikinių tyrimų koordinavimo ir 
patariamosios grupės atstovai. Prireikus 
ad hoc pagrindu gali būti skiriami išorės 
ekspertai ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų 
ir agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

Direktyvos 2001/83/EB 27 straipsnį 
įsteigtos koordinavimo grupės ir vaistų 
agentūrų vadovų įsteigtos Klinikinių 
tyrimų koordinavimo ir patariamosios 
grupės atstovai. Kiekviena valstybė narė 
gali paskirti vieną atstovą. Valstybė narė 
gali deleguoti savo užduotis 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupėje 
kitai valstybei narei. Prireikus ad hoc 
pagrindu gali būti skiriami išorės ekspertai 
ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų ir 
agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

_________________
21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 576
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių ir darbuotojų, pagal Direktyvos 
2001/83/EB 27 straipsnį įsteigtos 
koordinavimo grupės ir pagal Reglamento 
(ES) Nr. 536/201421 85 straipsnį įsteigtos 
Klinikinių tyrimų koordinavimo ir 
patariamosios grupės atstovai. Prireikus 
ad hoc pagrindu gali būti skiriami išorės 
ekspertai ir kviečiami kitų Sąjungos įstaigų 
ir agentūrų atstovai. Jai pirmininkauja 
Agentūra.

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupę 
sudaro Agentūros mokslo komitetų, darbo 
grupių, visų pirma Pacientų ir vartotojų 
darbo grupės bei Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės atstovai, ir 
darbuotojų, pagal Direktyvos 2001/83/EB 
27 straipsnį įsteigtos koordinavimo grupės 
ir pagal Reglamento (ES) Nr. 536/201421 
85 straipsnį įsteigtos Klinikinių tyrimų 
koordinavimo ir patariamosios grupės 
atstovai. Prireikus ad hoc pagrindu gali 
būti skiriami išorės ekspertai ir kviečiami 
kitų Sąjungos įstaigų ir agentūrų atstovai. 
Jai pirmininkauja Agentūra.
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_________________ _________________
21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

21 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų 
klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2001/20/EB, OL L 158, 
2014 5 27, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 577
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupei suteikiamas įgaliojimas 
koordinuoti ir keistis informacija ir 
geriausia patirtimi su valstybių narių 
sveikatos priežiūros institucijomis ir 
farmacijos pramone, kad būtų sukurta 
nauja sąveika.

Or. en

Pakeitimas 578
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, taip pat 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 

5. Pirmininkas visos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos 
laikotarpiu kviečia į darbo grupės 
posėdžius valstybių narių atstovus, 
Agentūros mokslo komitetų ir darbo grupių 
narius bei trečiąsias šalis, įskaitant vaistų 
interesų grupių atstovus, rinkodaros 
leidimų turėtojus, vaistų kūrėjus, klinikinių 
tyrimų užsakovus, klinikinių tyrimų tinklų 
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grupes dalyvauti jos posėdžiuose. atstovus, taip pat pacientams ir sveikatos 
priežiūros specialistams atstovaujančias 
interesų grupes, kad visos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos metu 
darbo grupei nuolat būtų pateikiama 
plačiausia ir išsamiausia padėties 
apžvalga.

Or. fr

Pakeitimas 579
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, taip pat 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, 
nepriklausomus klinikinių tyrimų 
ekspertus ir mokslo tyrimų pareigūnus, 
taip pat pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 580
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
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rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, taip pat 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, 
nepriklausomus klinikinių tyrimų 
ekspertus ir mokslo tyrimų pareigūnus, 
taip pat pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

Or. en

Pagrindimas

COVID-19 pandemija parodė, kad nepriklausomi klinikinių tyrimų ekspertai pirmieji nurodė 
klinikinių tyrimų protokolo trūkumus. EMA ekstremaliųjų situacijų darbo grupei turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti nepriklausomų klinikinių tyrimų ekspertų patarimais.

Pakeitimas 581
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej 
Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, taip pat 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, 
nepriklausomus klinikinių tyrimų 
ekspertus ir mokslo tyrimų pareigūnus, 
taip pat pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 582
Kateřina Konečná
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, taip pat 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

5. Pirmininkas gali pakviesti valstybių 
narių atstovus, Agentūros mokslo komitetų 
ir darbo grupių narius bei trečiąsias šalis, 
įskaitant vaistų interesų grupių atstovus, 
rinkodaros leidimų turėtojus, vaistų 
kūrėjus, klinikinių tyrimų užsakovus, 
klinikinių tyrimų tinklų atstovus, 
nepriklausomus klinikinių tyrimų 
ekspertus ir mokslo tyrimų pareigūnus, 
taip pat pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančias interesų 
grupes dalyvauti jos posėdžiuose.

Or. en

Pagrindimas

COVID-19 pandemija parodė, kad nepriklausomi klinikinių tyrimų ekspertai pirmieji nurodė 
klinikinių tyrimų protokolo trūkumus. EMA ekstremaliųjų situacijų darbo grupei turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti nepriklausomų klinikinių tyrimų ekspertų patarimais.

Pakeitimas 583
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros Valdančiajai tarybai pareiškus 
palankią nuomonę.

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros Valdančiajai tarybai pareiškus 
palankią nuomonę. Darbo tvarkos 
taisyklės, įskaitant rekomendacijų 
priėmimo taisykles, taip pat nuomonės 
turėtų būti skelbiami Agentūros interneto 
svetainėje. Darbo grupės darbotvarkė ir 
protokolai viešai skelbiami Agentūros 
interneto svetainėje.
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Or. en

Pakeitimas 584
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros Valdančiajai tarybai pareiškus 
palankią nuomonę.

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros Valdančiajai tarybai pareiškus 
palankią nuomonę. Darbo tvarkos 
taisyklės, įskaitant rekomendacijų 
priėmimo taisykles, taip pat nuomonių 
posėdžių protokolai ir darbotvarkės turėtų 
būti skelbiami Agentūros interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 585
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros valdybai pareiškus palankią 
nuomonę.

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, į kurias 
įtraukiamos visos taisyklės, susijusios su 
jos įsteigimu, struktūra ir 
konfidencialumu, įskaitant galimus 
interesų konfliktus. Šios darbo tvarkos 
taisyklės, be kita ko, apima rekomendacijų 
tvirtinimo taisykles. Darbo tvarkos 
taisyklės įsigalioja Komisijai ir Agentūros 
valdybai pareiškus palankią nuomonę.

Or. fr
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Pakeitimas 586
Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros Valdančiajai tarybai pareiškus 
palankią nuomonę.

6. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato darbo tvarkos taisykles, be kita ko, 
rekomendacijų tvirtinimo taisykles. Darbo 
tvarkos taisyklės įsigalioja Komisijai ir 
Agentūros Valdančiajai tarybai pareiškus 
palankią nuomonę. Darbo grupės 
darbotvarkė ir protokolai viešai skelbiami 
Agentūros interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 587
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 9a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Agentūra naudojasi tradicine ir 
socialine žiniasklaida, periodiškai 
skelbdama pranešimus, dėl kurių susitaria 
visos valstybės narės, kad visuomenė būtų 
informuojama, naudojant prieinamą 
kalbą ir teikiant visiems suprantamus 
paaiškinimus;

Or. ro

Pakeitimas 588
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
peržiūri klinikinių tyrimų protokolus, 
kuriuos vaistų kūrėjai pateikė ar ketino 
pateikti kartu su klinikinio tyrimo paraiška 
pagreitinto mokslinių konsultacijų proceso 
metu.

1. Susidarius ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
peržiūri klinikinių tyrimų protokolus, 
kuriuos vaistų kūrėjai pateikė ar ketino 
pateikti kartu su klinikinio tyrimo paraiška 
pagreitinto mokslinių konsultacijų proceso 
metu, atsižvelgdama į galimus 
novatoriškus vaistus, priemones, 
taikomąsias programas ar pokyčius, kurie 
vis dar nėra suderinti visoje Sąjungoje, 
pvz., iš plazmos gautų produktų atveju.

Or. en

Pakeitimas 589
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
nustato prašymo pateikti reikalingos 
informacijos ir duomenų rinkinį, įskaitant 
informaciją apie valstybę narę ar 
valstybes nares, ir jo pateikimo tvarką, kai 
pateikiama paraiška leisti atlikti klinikinį 
tyrimą arba ją ketinama pateikti.

3. Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, nustato prašymo pateikti 
reikalingos informacijos ir duomenų 
rinkinį ir jo pateikimo tvarką, kai 
pateikiama paraiška leisti atlikti klinikinį 
tyrimą arba ją ketinama pateikti, laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl 
žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų 4 
straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 590
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengdamasi mokslinei 
konsultacijai, Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupė pasitelkia valstybės narės ar 
valstybių narių atstovus, kai pateikiama 
paraiška leisti atlikti klinikinį tyrimą arba 
ją ketinama pateikti.

4. Taikant šį straipsnį rengdamasi 
mokslinei konsultacijai, Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupė pasitelkia valstybės 
narės ar valstybių narių atstovus, kai 
pateikiama paraiška leisti atlikti klinikinį 
tyrimą arba ją ketinama pateikti.

Or. cs

Pakeitimas 591
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Suteikdamos leidimą atlikti 
klinikinį tyrimą, dėl kurio buvo suteikta 
mokslinė konsultacija, valstybės narės 
atsižvelgia į tą konsultaciją.

5. Suteikdamos leidimą atlikti 
klinikinį tyrimą, dėl kurio buvo suteikta 
mokslinė konsultacija, valstybės narės 
atsižvelgia į tą konsultaciją. Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupės pateiktos ir 2 
dalyje nurodyto Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto pateiktos mokslinės 
konsultacijos nėra privalomos 
nepriklausomam etikos komitetui 
priimant nuomonę dėl paraiškos suteikti 
leidimą atlikti klinikinį tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 592
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan 
Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei leidžiama atlikti klinikinį 
tyrimą, kuris yra paspartintų mokslinių 
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konsultacijų proceso dalis, klinikinio 
tyrimo vykdytojas:
a) tyrimo pradžioje paskelbia tyrimo 
protokolą Europos Sąjungos klinikinių 
tyrimų registre;
b) paskelbia tyrimo rezultatų santrauką 
Europos Sąjungos klinikinių tyrimų 
registre iki Agentūros nustatyto termino, 
kuris yra trumpesnis nei nustatytas 
Reglamento (ES) Nr. 536/2014 37 
straipsnyje, atsižvelgdamas į viešąjį 
interesą ir ekstremaliosios sveikatos 
situacijos pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

PSO rekomendavo, kad viešosios ekstremaliosios sveikatos situacijų atveju pranešimo apie 
tyrimo rezultatus terminas būtų trumpesnis nei bendrasis 12 mėnesių terminas. Žr.: 
www.who.int/medicines/ebola-treatment/data-sharing_phe/en/

Pakeitimas 593
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei klinikinis tyrimas buvo 
paspartintų mokslinių konsultacijų 
proceso dalis ir susijusiam vaistui 
suteikiamas rinkodaros leidimas, 
Agentūra:
a) paskelbia visas Europos viešo vertinimo 
ataskaitas per septynias dienas nuo 
Komisijos leidimo suteikimo;
b) paskelbia Agentūrai pateiktus 
klinikinius duomenis kartu su paraiška 
per du mėnesius nuo Komisijos leidimo 
suteikimo, anonimizavus asmens 
duomenis ir pašalinus komerciniu 
požiūriu konfidencialią informaciją;
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c) paskelbia visą rizikos valdymo planą ir 
atnaujintą jo versiją.

Or. en

Pakeitimas 594
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
pradeda turimų mokslinių duomenų apie 
vaistus, kurie potencialiai gali būti 
naudojami ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai įveikti, peržiūrą. 
Ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos laikotarpiu peržiūra reguliariai 
atnaujinama.

1. Paskelbus ekstremaliąją 
visuomenės sveikatos situaciją, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
pradeda turimų mokslinių duomenų apie 
žmonėms skirtus ir veterinarinius vaistus, 
kurie potencialiai gali būti naudojami 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai įveikti, peržiūrą. Ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos laikotarpiu 
peržiūra reguliariai atnaujinama.

Or. fr

Pakeitimas 595
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdamasi peržiūrai, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė gali 
paprašyti, kad rinkodaros leidimų turėtojai 
ir vaistų kūrėjai pateiktų informaciją ir 
duomenis, ir vykdyti su jais preliminarias 
diskusijas. Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupė taip pat naudojasi sveikatos 
duomenų, sukurtų ne klinikinių tyrimų 
metu, stebimaisiais tyrimais, jeigu jie 
prieinami, atsižvelgdama į jų patikimumą.

2. Rengdamasi peržiūrai, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė gali 
paprašyti, kad rinkodaros leidimų turėtojai 
ir vaistų kūrėjai pateiktų informaciją ir 
duomenis, ir vykdyti su jais preliminarias 
diskusijas. Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupė taip pat naudojasi sveikatos 
duomenų, sukurtų ne klinikinių tyrimų 
metu, stebimaisiais tyrimais, jeigu jie 
prieinami, atsižvelgdama į jų patikimumą. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
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palaiko ryšius su trečiųjų šalių 
agentūromis, kad gautų papildomos 
informacijos ir keistųsi duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 596
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdamasi peržiūrai, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė gali 
paprašyti, kad rinkodaros leidimų turėtojai 
ir vaistų kūrėjai pateiktų informaciją ir 
duomenis, ir vykdyti su jais preliminarias 
diskusijas. Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupė taip pat naudojasi sveikatos 
duomenų, sukurtų ne klinikinių tyrimų 
metu, stebimaisiais tyrimais, jeigu jie 
prieinami, atsižvelgdama į jų patikimumą.

2. Rengdamasi peržiūrai, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
paprašo, kad rinkodaros leidimų turėtojai 
ir vaistų kūrėjai pateiktų informaciją ir 
duomenis, ir vykdyti su jais preliminarias 
diskusijas. Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupė taip pat naudojasi sveikatos 
duomenų, sukurtų ne klinikinių tyrimų 
metu, stebimaisiais tyrimais, jeigu jie 
prieinami, atsižvelgdama į jų patikimumą.

Or. fr

Pakeitimas 597
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi vienos ar daugiau 
valstybių narių arba Komisijos prašymu, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė teikia 
rekomendacijas Žmonėms skirtų vaistų 
komitetui nuomonei parengti pagal 4 dalį 
dėl:

3. Remdamasi vienos ar daugiau 
valstybių narių arba Komisijos prašymu, 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė teikia 
rekomendacijas Žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistų komitetui nuomonei 
parengti pagal 4 dalį dėl:

Or. fr
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Pakeitimas 598
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vilties vaistų naudojimo, kuriam 
taikoma Direktyva 2001/83/EB arba 
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004;

a) vilties vaistų naudojimo, kuriam 
taikoma Direktyva 2001/83/EB arba 
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, ir visos 
gamybos ir platinimo grandinės, taip pat 
adaptuotų priežiūros paslaugų teikėjų 
receptų pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 83 straipsnio 8 dalį;

Or. fr

Pakeitimas 599
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gavęs rekomendacijas, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas priima nuomonę dėl 
naudojimo sąlygų, platinimo sąlygų ir 
tikslinių pacientų. Prireikus nuomonė 
atnaujinama.

4. Gavęs rekomendacijas, Žmonėms 
skirtų vaistų komitetas priima nuomonę dėl 
naudojimo sąlygų, platinimo sąlygų ir 
tikslinių pacientų. Prireikus nuomonė 
atnaujinama ir viešai paskelbiama 
Agentūros interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 600
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Rengdama rekomendacijas pagal 3 6. Rengdama rekomendacijas pagal 3 
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dalį, Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
gali konsultuotis su atitinkama valstybe 
nare ir prašyti, kad ji pateiktų informaciją 
ir duomenis, kuriais remdamasi valstybė 
narė priėmė sprendimą pateikti vaistą 
vilties vaistų naudojimui. Gavusi tokį 
prašymą, valstybė narė pateikia visą 
prašomą informaciją.

dalį, Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
gali konsultuotis su atitinkama valstybe 
nare ir prašyti, kad ji pateiktų informaciją 
ir duomenis, kuriais remdamasi valstybė 
narė priėmė sprendimą pateikti vaistą 
vilties vaistų naudojimui. Gavusi tokį 
prašymą, valstybė narė pateikia visą 
geriausią turimą prašomą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad rekomendacijomis negali būti nustatyti privalomi įsipareigojimai valstybėms 
narėms. Tačiau tuo atveju, kai valstybė narė mano, kad laikytis rekomendacijos nėra tinkama, 
ji turėtų būti įpareigota nurodyti bet kokio nesilaikymo priežastis, kad būtų galima geriau 
suprasti atitinkamą valstybių narių situaciją.

Pakeitimas 601
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Agentūra savo interneto svetainėje 
skelbia pagal 4 dalį priimtas nuomones ir 
jų atnaujinimus.

7. Agentūra savo interneto svetainėje 
skelbia pagal 3 dalį pateiktas 
rekomendacijas ir pagal 4 dalį priimtas 
nuomones ir jų atnaujinimus.

Or. en

Pakeitimas 602
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Agentūra savo interneto svetainėje 
skelbia pagal 4 dalį priimtas nuomones ir 
jų atnaujinimus.

7. Agentūra savo interneto svetainėje 
skelbia pagal 3 dalį pateiktas 
rekomendacijas ir pagal 4 dalį priimtas 
nuomones ir jų atnaujinimus.
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Or. en

Pagrindimas

16 straipsnio formuluotė nėra aiški, kiek tai susiję su procedūra EMA darbo grupei priėmus 
galimą neigiamą nuomonę. Jei EMA darbo grupė nerekomenduoja atlikti vaisto tęstinės 
peržiūros, ji turėtų apie tai pranešti visoms valstybėms narėms, o vėlesnė Žmonėms skirtų 
vaistų komiteto (ŽSVK) nuomonė turėtų būti paskelbta pagal 7 dalį. 4 dalies formuluotė 
reiškia, kad 7 dalyje nurodomos tik „teigiamos“ rekomendacijos. Siekiant skaidrumo, 
visuomenė taip pat turėtų būti informuota apie neigiamus EMA darbo grupės ir ŽSVK 
vertinimo rezultatus.

Pakeitimas 603
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Rinkodaros leidimų turėtojai arba 
vaistų kūrėjai gali siūlyti vaistus, kurie 
gali būti naudojami ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms spręsti. 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupė 
atsižvelgia į šiuos pasiūlymus ir, 
atsižvelgiant į tai, kad su šiais pasiūlymais 
pateikiami moksliniai duomenys, kad 
vaistai gali sustabdyti ekstremaliąsias 
visuomenės sveikatos situacijas, tinkamai 
reaguoja į šį pasiūlymą. Reakcija yra 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 604
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
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priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą.

priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės veiklą 
ir užtikrina tinkamas konsultacijas su 
Pacientų ir vartotojų darbo grupe ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupe. Ekstremaliųjų situacijų darbo 
grupės narių sąrašas, darbo tvarkos 
taisyklės, posėdžių darbotvarkės ir 
protokolai bei rekomendacijos skelbiami 
Agentūros interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 605
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės veiklą 
ir užtikrina tinkamas konsultacijas su 
Pacientų ir vartotojų darbo grupe ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupe.

Or. en

Pakeitimas 606
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
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interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą.

interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės veiklą 
ir užtikrina tinkamas konsultacijas su 
Pacientų ir vartotojų darbo grupe ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupe.

Or. en

Pakeitimas 607
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą, taip pat apie savo sprendimus, 
pasiūlymus ir rekomendacijas 
nacionalinėms ir Europos valdžios 
institucijoms.

Or. ro

Pakeitimas 608
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis nedelsiant informuoja 
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atitinkamas interesų grupes apie 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą.

visuomenę ir atitinkamas interesų grupes 
apie Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
veiklą ir atitinkamai reaguoja į 
dezinformaciją.

Or. en

Pakeitimas 609
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama pasirengti ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms ir jų 
metu paremtų Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupės veiklą, Agentūra:

Siekdama pasirengti ekstremaliosioms 
visuomenės sveikatos situacijoms ir jų 
metu paremti veiklą, susijusią su šiame 
reglamente nustatytais ataskaitų teikimo 
ir pranešimo įpareigojimais, taip pat 
Agentūros įstaigų užduotimis, įskaitant 
Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės 
užduotis, Agentūra:

Or. en

Pakeitimas 610
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukuria ir užtikrina elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 
elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne klinikinių tyrimų metu, pateikimo 
priemones;

a) sukuria ir užtikrina visos Europos 
sąveikias ir skaitmenines elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 
elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne klinikinių tyrimų metu, pateikimo 
priemones, taip pat suderintą visos 
Europos sąveikią ir skaitmeninę ataskaitų 
apie stygių teikimo ir pranešimo sistemą, 
pagrįstą Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) žmonėms vartoti 
skirtų vaistų identifikavimo standartais ir 
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suderintu duomenų rinkimo modeliu, 
susietu su medžiagų, produktų, 
organizavimo ir referencinio (SPOR) 
pagrindinio valdymo sistema, taip pat 
medicinos priemonėms skirta IT 
platforma „Eudamed“. Šios platformos 
turi būti prieinamos atitinkamoms 
institucijoms ES ir nacionaliniu 
lygmeniu, kad būtų užtikrintas 
skaidrumas, reikalingas imantis veiksmų, 
kuriais siekiama užkirsti kelią 
tarpvalstybiniam stygiui ir jį sumažinti, 
taip pat būtų išvengta ataskaitų 
dubliavimosi skirtingais lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 611
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukuria ir užtikrina elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 
elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne klinikinių tyrimų metu, pateikimo 
priemones;

a) sukuria ir užtikrina Europoje 
sukurtas elektronines informacijos ir 
duomenų, įskaitant elektroninius sveikatos 
duomenis, sukurtus ne klinikinių tyrimų 
metu, pateikimo priemones, griežtai 
laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens 
duomenų ir BDAR;

Or. fr

Pakeitimas 612
Cristian-Silviu Buşoi, Radan Kanev

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukuria ir užtikrina elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 

a) sukuria ir užtikrina elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 
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elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne klinikinių tyrimų metu, pateikimo 
priemones;

elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne klinikinių tyrimų metu, pateikimo 
priemones, įskaitant sąveikią ir 
skaitmeninę platformą;

Or. en

Pakeitimas 613
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukuria ir užtikrina elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 
elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne klinikinių tyrimų metu, pateikimo 
priemones;

a) sukuria ir užtikrina elektronines 
informacijos ir duomenų, įskaitant 
elektroninius sveikatos duomenis, sukurtus 
ne intervencinių klinikinių tyrimų metu, 
pateikimo priemones;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sukurti ir užtikrinti elektronines informacijos ir duomenų, įskaitant elektroninius 
sveikatos duomenis, sukurtus ne intervencinių klinikinių tyrimų metu, pateikimo priemones.

Pakeitimas 614
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koordinuoja nepriklausomus 
vakcinų veiksmingumo ir saugumo 
stebėsenos tyrimus, naudodama 
atitinkamus valdžios institucijoms 
prieinamus duomenis. Tokia koordinavimo 
veikla vykdoma kartu su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru, visų pirma 
naujoje vakcinų stebėsenos platformoje;

b) koordinuoja nepriklausomus vaistų, 
skirtų ligai gydyti, užkirsti jai kelią ar ją 
diagnozuoti, panaudojimo, veiksmingumo 
ir saugumo stebėsenos tyrimus, naudodama 
atitinkamus valdžios institucijoms 
prieinamus duomenis. Vakcinų atveju 
tokia koordinavimo veikla vykdoma kartu 
su Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
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centru, visų pirma naujoje vakcinų 
stebėsenos platformoje;

Or. en

Pakeitimas 615
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
klinikinių tyrimų metu, arba jų analizę, taip 
pat keitimąsi tokiais duomenimis tarp 
valstybių narių, Agentūros ir kitų Sąjungos 
įstaigų;

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
klinikinių tyrimų metu, arba jų analizę, taip 
pat keitimąsi tokiais duomenimis tarp 
valstybių narių, Agentūros ir kitų Sąjungos 
įstaigų, griežtai laikantis Sąjungos teisės 
aktų dėl asmens duomenų ir BDAR;

Or. fr

Pakeitimas 616
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
klinikinių tyrimų metu, arba jų analizę, taip 
pat keitimąsi tokiais duomenimis tarp 
valstybių narių, Agentūros ir kitų Sąjungos 
įstaigų;

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, 
nurodytomis a punkte, kad supaprastintų 
greitą prieigą prie turimų elektroninių 
sveikatos duomenų, sukurtų ne klinikinių 
tyrimų metu, arba jų analizę, taip pat 
keitimąsi tokiais duomenimis tarp 
valstybių narių, Agentūros ir kitų Sąjungos 
įstaigų;
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Or. en

Pakeitimas 617
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
klinikinių tyrimų metu, arba jų analizę, taip 
pat keitimąsi tokiais duomenimis tarp 
valstybių narių, Agentūros ir kitų Sąjungos 
įstaigų;

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
intervencinių klinikinių tyrimų metu, arba 
jų analizę, taip pat keitimąsi tokiais 
duomenimis tarp valstybių narių, 
Agentūros ir kitų Sąjungos įstaigų.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nėra „duomenų, sukurtų ne klinikinių tyrimų metu“ apibrėžties, todėl aiškumo 
sumetimais reikėtų patikslinti šią sąvoką. Būtent reikėtų nurodyti, ar ji taikoma tik 
intervenciniams klinikiniams tyrimams, ar stebėjimo (neintervenciniams) tyrimams, kai 
netaikomos bendros keitimosi duomenimis taisyklės.

Pakeitimas 618
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
klinikinių tyrimų metu, arba jų analizę, taip 
pat keitimąsi tokiais duomenimis tarp 
valstybių narių, Agentūros ir kitų Sąjungos 

c) vykdydama savo reguliavimo 
užduotis, naudojasi skaitmenine 
infrastruktūra ar priemonėmis, kad 
supaprastintų greitą prieigą prie turimų 
elektroninių sveikatos duomenų, sukurtų ne 
intervencinių klinikinių tyrimų metu, arba 
jų analizę, taip pat keitimąsi tokiais 
duomenimis tarp valstybių narių, 
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įstaigų; Agentūros ir kitų Sąjungos įstaigų;

Or. en

Pakeitimas 619
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kuria IT priemones, kurios yra 
sąveikios su suderintomis nacionalinių 
kompetentingų institucijų ataskaitų 
teikimo apie stygių sistemomis, remiantis 
esama skaitmenine reguliavimo 
infrastruktūra ir vykdomais duomenų 
valdymo projektais, ir įgyvendina DI 
technologiją, kad, be kita ko, būtų 
numatyta krizės eiga, parengtas atsakas ir 
aktyviai inicijuojamas išteklių valdymo 
optimizavimas;

Or. en

Pakeitimas 620
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) imasi neatidėliotinų ir tinkamų 
priemonių, kad užtikrintų sveikatos 
duomenų apsaugą nuo išpuolių 
informacinėse sistemose. Šios priemonės 
turėtų būti grindžiamos nuolatinių 
skverbties bandymų, decentralizuotų 
sprendimų ir saugumo principų deriniu;

Or. en
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Pakeitimas 621
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sukuria, įdiegia ir koordinuoja 
internetinę Europos platformą, kurioje 
vartotojai, vaistininkai, medicinos 
specialistai ir visi kiti ES piliečiai galėtų 
pranešti apie vaistų ar medicinos 
priemonių stygių bet kurioje valstybėje 
narėje;

Or. ro

Pakeitimas 622
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rengia IT priemones, kurios yra 
sąveikios su suderintomis nacionalinių 
kompetentingų institucijų ataskaitų 
teikimo apie stygių sistemomis, remiantis 
esama skaitmenine reguliavimo 
infrastruktūra ir vykdomais duomenų 
valdymo projektais;

Or. en

Pakeitimas 623
Pietro Fiocchi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rengia IT priemones, kurios yra 
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sąveikios su suderintomis nacionalinių 
kompetentingų institucijų ataskaitų 
teikimo apie stygių sistemomis, remiantis 
esama skaitmenine reguliavimo 
infrastruktūra ir vykdomais duomenų 
valdymo projektais;

Or. en

Pakeitimas 624
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) patvirtina pakankamai priemonių, 
kad būtų užtikrinti ir apsaugoti Agentūros 
viduje perduodami duomenys, visų pirma 
siekdama užkirsti kelią kibernetinėms 
atakoms ir žmonių vykdomam dokumentų 
nutekinimui bei su tuo kovoti;

Or. fr

Pakeitimas 625
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sukuria skaitmeninę ir suderinamą 
duomenų bazę, kaip nurodyta 1 straipsnio 
b punkte ir 12 straipsnio g punkte.

Or. en

Pakeitimas 626
Tudor Ciuhodaru
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

užtikrina geresnę elektroninių įrankių ir 
platinamų duomenų apsaugą nuo 
kibernetinių išpuolių, kartu su 
valstybėmis narėmis spręsdama, kaip 
galima gauti aptariamus duomenis 
(vartotojų, turinčių prieigą, prieigos prie 
duomenų laikotarpį, duomenų saugojimo 
laikotarpį);

Or. ro

Pakeitimas 627
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Vieša informacija apie klinikinius tyrimus 

ir sprendimus dėl rinkodaros leidimų
1. Ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos metu ES atliekamų klinikinių 
tyrimų rėmėjai:
a) tyrimo pradžioje paskelbia tyrimo 
protokolą ES klinikinių tyrimų registre;
b) paskelbia rezultatų santrauką ES 
klinikinių tyrimų registre per Agentūros 
nustatytą terminą, kuris yra trumpesnis 
nei nustatytas Reglamento (ES) 
Nr. 536/2014 37 straipsnyje.
2. Agentūra paskelbia:
a) Europos viešo vertinimo ataskaitas kuo 
greičiau, o idealiu atveju – per septynias 
dienas nuo rinkodaros leidimo išdavimo;
b) visą rizikos valdymo planą ir 
atnaujintas jo versijas.
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Or. en

Pagrindimas

Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų atveju reikalingi aukštesni standartai teikiant 
ataskaitas apie klinikinius tyrimus. Kaip rekomendavo PSO, tyrimų rezultatų pateikimo šiose 
situacijose terminas turėtų būti daug trumpesnis negu numatyta pagal bendrą 12 mėnesių 
taisyklę. Panašiai, remdamasi skaidrumo priemonėmis, įgyvendintomis COVID-19 
pandemijos metu, EMA turėtų teikti išsamesnę informaciją apie sprendimus dėl rinkodaros 
leidimų. Reglamente turėtų būti reikalaujama, kad Agentūra daug greičiau paskelbtų Europos 
viešo vertinimo ataskaitas ir išsamius rizikos valdymo planus.

Pakeitimas 628
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
naujas 19 straipsnis

1. Ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos metu ES atliekamų klinikinių 
tyrimų rėmėjai:
a) tyrimo pradžioje paskelbia tyrimo 
protokolą ES klinikinių tyrimų registre;
b) paskelbia rezultatų santrauką ES 
klinikinių tyrimų registre per Agentūros 
nustatytą terminą, kuris yra trumpesnis 
nei nustatytas Reglamento (ES) 
Nr. 536/2014 37 straipsnyje.
2. Agentūra skelbia:
a) Europos viešo vertinimo ataskaitas kuo 
greičiau, o idealiu atveju – per septynias 
dienas nuo rinkodaros leidimo išdavimo;
b) visą rizikos valdymo planą ir 
atnaujintas jo versijas.

Or. en

Pakeitimas 629
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Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Vykdomoji medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė (toliau – 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė) . 
Jos nariai į posėdžius renkasi asmeniškai 
arba nuotoliniu būdu rengiantis 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai ar jai susidarius. Agentūra teikia 
sekretoriato paslaugas.

1. Šiuo reglamentu kaip Agentūros 
dalis įsteigiama Vykdomoji medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė (toliau – 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė) . 
Jos nariai į posėdžius renkasi tiek kartų, 
kiek reikia, asmeniškai arba nuotoliniu 
būdu rengiantis ekstremaliajai visuomenės 
sveikatos situacijai ar jai susidarius. 
Agentūra teikia sekretoriato paslaugas.

Or. ro

Pakeitimas 630
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai.

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai. 
Iniciatyvinėje grupėje stebėtojų teisėmis 
taip pat dalyvauja Pacientų ir vartotojų 
darbo grupės atstovas bei Sveikatos 
priežiūros specialistų darbo grupės 
atstovas. Agentūra įvertina Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės 
įsipareigojimų skaidrumą, atsižvelgdama į 
skaidrumo ir atskaitomybės principus.

Or. en
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Pakeitimas 631
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai.

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas, po vieną aukšto rango 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės, 
Pacientų ir vartotojų darbo grupės (angl. 
PCWP) atstovas ir Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės (angl. HCPWP) 
atstovas. Kiekviena valstybė narė skiria 
savo atstovą. Grupę gali papildyti 
konkrečių mokslo ar techninių sričių 
ekspertai. Iniciatyvinės grupės narių 
sąrašas viešai skelbiamas Agentūros 
interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 632
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai.

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai. 
Iniciatyvinėje grupėje taip pat dalyvauja 
Pacientų ir vartotojų darbo grupės 
atstovas bei Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės atstovas.

Or. en
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Pakeitimas 633
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai.

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai. 
Iniciatyvinėje grupėje taip pat dalyvauja 
Pacientų ir vartotojų darbo grupės 
atstovas bei Sveikatos priežiūros 
specialistų darbo grupės atstovas.

Or. en

Pakeitimas 634
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės. 
Kiekviena valstybė narė skiria savo 
atstovą. Grupę gali papildyti konkrečių 
mokslo ar techninių sričių ekspertai.

2. Medicinos priemonių iniciatyvinę 
grupę sudaro Agentūros atstovas, 
Komisijos atstovas ir po vieną aukšto 
rango atstovą iš kiekvienos valstybės narės, 
įskaitant vieną pakaitinį narį 
nenumatytoms aplinkybėms. Kiekviena 
valstybė narė skiria savo atstovą. Grupę 
gali papildyti konkrečių mokslo ar 
techninių sričių ekspertai.

Or. ro

Pakeitimas 635
Tilly Metz
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Medicinos priemonių iniciatyvinės 
grupės nariai neturi turėti jokių 
finansinių ar kitokių interesų, kurie 
galėtų pakenkti jų nešališkumui. Jie 
veikia visuomenei bei nepriklausomai ir 
kasmet pateikia savo finansinių interesų 
deklaraciją. Visi netiesioginiai interesai, 
kurie galėtų būti siejami su šia pramone, 
yra nurodomi Agentūros tvarkomame 
registre, ir, pateikus prašymą, skelbiami 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 636
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, bet kurį kitą atitinkamos 
vaistų tiekimo grandinės suinteresuotąjį 
subjektą, sveikatos priežiūros specialistus 
ir pacientų organizacijas dalyvauti grupės 
posėdžiuose, kad užtikrintų skaidrų ir 
veiksmingą visų vaistų tiekimo grandinės 
dalyvių ir susijusių institucijų dialogą.

Or. fr

Pakeitimas 637
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
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19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose, užtikrinant Pacientų ir 
vartotojų darbo grupės (angl. PCWP), taip 
pat Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupės (angl. HCPWP) atstovo 
dalyvavimą stebėtojų teisėmis dalijantis 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 638
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. Visi Vaistų 
iniciatyvinės grupės nariai gali pasiūlyti 
Pirmininkui pakviesti trečiąsias šalis, tarp 
jų medicinos priemonių interesų grupių, 
visų pirma sveikatos priežiūros 
specialistų, vartotojų ir pacientų atstovus, 
dalyvauti grupės posėdžiuose, kai jų 
indėlis gali būti naudingas diskusijoms 
Iniciatyvinėje grupėje.

Or. en

Pakeitimas 639
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus ir pacientų, vartotojų bei 
sveikatos priežiūros specialistų atstovus, 
dalyvauti grupės posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 640
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus ir pacientų, vartotojų bei 
sveikatos priežiūros specialistų atstovus, 
dalyvauti grupės posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 641
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, dalyvauti grupės 
posėdžiuose.

3. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei pirmininkauja Agentūra. 
Pirmininkas gali pakviesti trečiąsias šalis, 
tarp jų medicinos priemonių interesų 
grupių atstovus, pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų atstovus, dalyvauti 
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grupės posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 642
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė reguliariai kviečia vaistų srities 
interesų grupių atstovus ir rinkodaros 
leidimų turėtojus, taip pat kitus 
farmacijos pramonės suinteresuotuosius 
subjektus reguliariai keistis informacija 
apie vaistų gamybos padėtį Europoje ir 
visame pasaulyje. Apsikeistos 
informacijos pagrindu Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė parengia 
strategines rekomendacijas, kurias ji 
pateikia valstybėms narėms 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos laikotarpiu.

Or. fr

Pakeitimas 643
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles, 
įskaitant procedūras, susijusias su 5 dalyje 
nurodyta darbo grupe ir su sąrašų, 
informacijos rinkinių bei rekomendacijų 
priėmimu. Darbo tvarkos taisyklės 
įsigalioja Komisijai ir Agentūros 
Valdančiajai tarybai pareiškus palankią 

4. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles, 
įskaitant procedūras, susijusias su 5 dalyje 
nurodyta darbo grupe ir su sąrašų, 
informacijos rinkinių bei rekomendacijų 
priėmimu. Darbo tvarkos taisyklės 
įsigalioja Komisijai ir Agentūros 
Valdančiajai tarybai pareiškus palankią 
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nuomonę. nuomonę. Iniciatyvinės grupės 
darbotvarkės ir protokolai, darbo tvarkos 
taisyklės ir rekomendacijos turėtų būti 
viešai skelbiamos Agentūros interneto 
svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 644
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei talkina darbo grupė, kurią sudaro už 
medicinos priemones atsakingų 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai, įsteigti 
vadovaujantis 23 straipsnio 1 dalimi.

5. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei talkina darbo grupė, kurią sudaro už 
medicinos priemones atsakingų 
nacionalinių ir, kai taikytina, regioninių 
kompetentingų institucijų bendri 
informaciniai punktai, įsteigti 
vadovaujantis 23 straipsnio 1 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 645
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei talkina darbo grupė, kurią sudaro už 
medicinos priemones atsakingų 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai, įsteigti 
vadovaujantis 23 straipsnio 1 dalimi.

5. Medicinos priemonių iniciatyvinei 
grupei gali talkinti darbo grupė, kurią 
sudaro už medicinos priemones atsakingų 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai, įsteigti 
vadovaujantis 23 straipsnio 1 dalimi.

Or. en
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Pagrindimas

Nacionalinės už medicinos priemones atsakingos kompetentingos institucijos prižiūri 
medicinos priemonių saugą ir veiksmingumą; jos neprižiūri ir nestebi medicinos subjektų, 
todėl nežino apie jų medicinos priemonių poreikius. Be to, gamintojai, importuotojai ir 
platintojai neprižiūri tokių prietaisų vartotojų, nes tai būtų akivaizdus interesų konfliktas. 
Todėl neaišku, iš kur kompetentingos institucijos gaus duomenis apie paklausos apimtį, 
įtrauktą į pirmiau minėtą sąrašą, ir kodėl šios institucijos turėtų pateikti tokius duomenis 
EMA.

Pakeitimas 646
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė priims sustiprinto 
bendradarbiavimo su nacionalinėmis 
sveikatos priežiūros institucijomis ir 
farmacijos pramone pagrindą.

Or. en

Pakeitimas 647
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vaistų iniciatyvinės grupės nariai 
neturi turėti jokių finansinių ar kitokių 
interesų, kurie galėtų pakenkti jų 
nešališkumui. Narių sąrašas skelbiamas 
Agentūros interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 648
Dan-Ştefan Motreanu
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vaistų iniciatyvinės grupės nariai 
neturi turėti jokių finansinių ar kitokių 
interesų, kurie galėtų pakenkti jų 
nešališkumui. Narių sąrašas skelbiamas 
Agentūros interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 649
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tik paskelbiama ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė, pasitarusi su 
savo darbo grupe, patvirtina sąrašą 
medicinos priemonių, kurias ji laiko 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

1. Kai tik paskelbiama ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė, pasitarusi su 
savo darbo grupe ir pasikonsultavusi su 
rinkodaros leidimų turėtojais bei 
atitinkamų sektoriaus subjektų atstovais, 
patvirtina sąrašą medicinos priemonių, 
kurias ji laiko ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašas). 
Prireikus sąrašas atnaujinamas, kol bus 
atšaukta ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija, ir nebetaikomas 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai pasibaigus.

Or. fr

Pakeitimas 650
Nathalie Colin-Oesterlé
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tik paskelbiama ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė, pasitarusi su 
savo darbo grupe, patvirtina sąrašą 
medicinos priemonių, kurias ji laiko 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

1. Kai tik paskelbiama ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė, pasitarusi su 
savo darbo grupe, patvirtina sąrašą 
medicinos priemonių, bendradarbiaudama 
su atitinkamais sektoriaus subjektais, 
kuriuos ji laiko ypatingos svarbos 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos atveju (toliau – ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašas). 
Prireikus sąrašas atnaujinamas, kol bus 
atšaukta ekstremalioji visuomenės 
sveikatos situacija.

Or. fr

Pakeitimas 651
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tik paskelbiama ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė, pasitarusi su 
savo darbo grupe, patvirtina sąrašą 
medicinos priemonių, kurias ji laiko 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašas). Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

1. Kai tik paskelbiama ekstremalioji 
visuomenės sveikatos situacija, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė, pasitarusi su 
savo darbo grupe, patvirtina sąrašą 
medicinos priemonių, kurias ji laiko 
ypatingos svarbos ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos atveju 
(toliau – ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašas), taip pat 
minimalų būtiną atsargų kiekį. Prireikus 
sąrašas atnaujinamas, kol bus atšaukta 
ekstremalioji visuomenės sveikatos 
situacija.

Or. ro
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Pakeitimas 652
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė patvirtina informacijos rinkinį, 
reikalingą į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių pasiūlos ir paklausos 
stebėsenai vykdyti, ir apie tai informuoja 
savo darbo grupę.

2. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė patvirtina informacijos rinkinį, 
reikalingą tik į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių ilgalaikio saugumo 
vertinimo duomenų stebėsenai vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 653
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agentūra savo interneto svetainėje 
paskelbia ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą ir jo 
atnaujinimus.

3. Agentūra savo interneto svetainėje 
paskelbia ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą ir jo 
atnaujinimus. Šis sąrašas paskelbiamas 
aiškia ir prieinama forma, kad valstybės 
narės, vaistų tiekimo grandinės dalyviai ir 
visi suinteresuotieji subjektai galėtų 
lengvai gauti šią informaciją ir prireikus 
galėtų lengvai pranešti apie galimus 
pokyčius ar paskelbimo problemas.

Or. fr

Pakeitimas 654
Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra, bendradarbiaudama su 
Komisija ir valstybių narių 
nacionalinėmis kompetentingomis 
institucijomis, dirba drauge su Europos 
medicinos priemonių pramonės atstovais, 
siekdama užtikrinti, kad medicinos 
priemonės, įtrauktos į vienoje valstybėje 
narėje tiekiamų ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą, būtų viena 
ar kita forma vienodai prieinamos visose 
valstybėse narėse ir ypač mažesnėse 
valstybėse narėse.

Or. fr

Pakeitimas 655
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra praneša apie ypatingos 
svarbos priemonių stygių ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos metu 6 
straipsnio 4a dalyje nurodytoje duomenų 
bazėje.

Or. en

Pakeitimas 656
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3a. Agentūra praneša apie ypatingos 
svarbos priemonių stygių ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos metu 6 
straipsnio 5 dalyje nurodytoje duomenų 
bazėje.

Or. en

Pakeitimas 657
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Agentūra praneša apie ypatingos 
svarbos priemonių stygių ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos metu 6 
straipsnio 5 dalyje nurodytoje duomenų 
bazėje.

Or. en

Pakeitimas 658
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašu ir 
informacija bei pagal 24 ir 25 straipsnius 
pateiktais duomenimis, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė stebi į tą 
sąrašą įtrauktų medicinos priemonių 
pasiūlą ir paklausą, kad nustatytų galimą ar 
faktinį tų medicinos priemonių stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė prireikus 
palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…]22 4 straipsniu įsteigtu 

1. Remdamasi ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašu ir 
informacija bei pagal šio reglamento 24 ir 
25 straipsnius pateiktais duomenimis, 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė 
per visą didelio masto nelaimės ar 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos laikotarpį reguliariai susitinka 
su už vaistus atsakingose nacionalinėse 
kompetentingose institucijose paskirtų 
nacionalinių informacinių punktų stygiui 
stebėti darbo grupe ir su vaistų gamybos ir 
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Sveikatos saugumo komitetu ir su pagal to 
reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

platinimo sektorių atstovais, siekdama 
stebėti į tą sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių pasiūlą ir paklausą, kad 
nustatytų galimą ar faktinį tų medicinos 
priemonių stygių ir kuo geriau pritaikytų 
šį sąrašą visu didelio masto nelaimės ar 
ekstremaliosios situacijos 
laikotarpiu. Atlikdama tokią stebėseną, 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė 
prireikus palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…] 4 straipsniu įsteigtu 
Sveikatos saugumo komitetu ir su pagal to 
reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu. 
[1] [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

_________________
22 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. fr

Pakeitimas 659
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašu ir 
informacija bei pagal 24 ir 25 straipsnius 
pateiktais duomenimis, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė stebi į tą 
sąrašą įtrauktų medicinos priemonių 
pasiūlą ir paklausą, kad nustatytų galimą 
ar faktinį tų medicinos priemonių stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė prireikus 
palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…]22 4 straipsniu įsteigtu 
Sveikatos saugumo komitetu ir su pagal to 
reglamento 24 straipsnį įsteigtu 

1. Remdamasi ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašu ir 
informacija bei pagal 24 ir 25 straipsnius 
pateiktais duomenimis, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė atnaujina 
Medicinos priemonių koordinavimo 
grupės (MPKG) sudarytą medicinos 
priemonių sąrašą, kad nustatytų galimą ar 
faktinį tų medicinos priemonių stygių. 
Atlikdama tokią stebėseną, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė prireikus 
palaiko ryšius su Reglamento 
(ES) 2020/[…]22 4 straipsniu įsteigtu 
Sveikatos saugumo komitetu ir su pagal to 
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Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

reglamento 24 straipsnį įsteigtu 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

_________________ _________________
22 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

22 [įrašyti nuorodą į priimtą tekstą, 
nurodytą 4 išnašoje]

Or. en

Pagrindimas

Pažymėtina, kad, atsižvelgdama į tebesitęsiančią COVID-19 pandemiją, Medicinos priemonių 
koordinavimo grupė (MPKG) jau parengė diagnostinių medicinos priemonių, kurios turi būti 
laikomos ypatingos svarbos priemonėmis ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų atveju, 
sąrašą pagal Reglamento (ES) 2017/745 103 straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/746 98 
straipsnį.

Pakeitimas 660
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atlikdama stebėseną, Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė taip pat gali 
naudotis priemonių registrų ir duomenų 
bankų duomenimis, jei tokie duomenys 
yra prieinami Agentūrai. Tokiu atveju 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė 
atsižvelgia į duomenis, sugeneruotus 
pagal Reglamento (ES) 2017/745 108 
straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/746 
101 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The registers and databases do not and will not contain any data useful for the assessment of 
supply and demand, as they only gather data used to assess the long-term safety and 
performance of medical devices. Up-to-date information on medical devices, their 
manufacturers, authorised representatives and importers will already be included in the 
EUDAMED database referred to in Regulation (EU) 2017/745 on medical devices and 
Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices. The obligation of 
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inventories should be reported by manufacturers, authorised representatives and importers 
should be part of EUDAMED.

Pakeitimas 661
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai ir 23 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodytam potinkliui ir 
visų pirma nurodo į ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašą 
įtrauktų medicinos priemonių galimą ar 
faktinį stygių.

1. Ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė reguliariai 
praneša apie savo vykdomos stebėsenos 
rezultatus Komisijai, nacionalinėms 
visuomenės sveikatos institucijoms ir 23 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam 
potinkliui ir visų pirma nurodo į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių.

Or. fr

Pakeitimas 662
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos ar 23 straipsnio 2 dalies 
b punkte nurodyto potinklio prašymu 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė 
teikia apibendrintus duomenis ir poreikio 
prognozes, kad pagrįstų savo išvadas. Šiuo 
atžvilgiu iniciatyvinė grupė palaiko ryšius 
su Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
prognozes, ir su 3 straipsnyje nurodyta 
Vaistų iniciatyvine grupe, kai į 

2. Komisijos, vienos ar kelių 
nacionalinių visuomenės sveikatos 
institucijų ar 23 straipsnio 2 dalies b 
punkte nurodyto potinklio prašymu 
Medicinos priemonių iniciatyvinė grupė 
teikia apibendrintus duomenis ir poreikio 
prognozes, kad pagrįstų savo išvadas. Šiuo 
atžvilgiu iniciatyvinė grupė palaiko ryšius 
su Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centru, kad gautų epidemiologinius 
duomenis ir padėtų parengti vaistų poreikių 
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ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktos medicinos 
priemonės naudojamos kartu su vaistu.

prognozes, ir su 3 straipsnyje nurodyta 
Vaistų iniciatyvine grupe, kai į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktos medicinos 
priemonės naudojamos kartu su vaistu.

Or. fr

Pakeitimas 663
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kartu su 1 ir 2 dalyse nurodyta 
informacija Medicinos priemonių 
iniciatyvinė grupė gali teikti 
rekomendacijas dėl priemonių, kurių 
Komisija, valstybės narės, medicinos 
priemonių gamintojai, notifikuotosios 
įstaigos ir kiti subjektai gali imtis, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam 
stygiui ar jį sumažintų. Šiuo atžvilgiu 
grupė prireikus palaiko ryšius su 
Sveikatos saugumo komitetu ir 
Ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų patariamuoju komitetu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi registruose ir duomenų bazėse kaupiami tik duomenys, naudojami ilgalaikiam 
medicinos priemonių saugumui ir veikimui įvertinti, ši nuostata turėtų būti išbraukta. 
Atnaujinta informacija apie medicinos priemones, jų gamintojus, įgaliotus atstovus ir 
importuotojus jau bus įtraukta į „Eudamed“ duomenų bazę, nurodytą Reglamente (ES) 
2017/745 ir Reglamente (ES) 2017/746.

Pakeitimas 664
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
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22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Medicinos priemonių iniciatyvinė 
grupė savo iniciatyva arba Komisijos 
prašymu gali teikti rekomendacijas dėl 
priemonių, kurių Komisija, valstybės 
narės, medicinos priemonių gamintojai, 
notifikuotosios įstaigos ir kiti subjektai 
gali imtis, kad užtikrintų pasirengimą 
įveikti galimą ar faktinį medicinos 
priemonių stygių, susidariusį dėl 
ekstremaliųjų visuomenės sveikatos 
situacijų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės už medicinos priemones atsakingos kompetentingos institucijos prižiūri 
medicinos priemonių saugą ir veiksmingumą; jos neprižiūri ir nestebi medicinos subjektų, 
todėl nežino apie jų medicinos priemonių poreikius. Be to, gamintojai, importuotojai ir 
platintojai neprižiūri tokių prietaisų vartotojų, nes tai būtų akivaizdus interesų konfliktas. 
Todėl neaišku, iš kur kompetentingos institucijos gaus duomenis apie paklausos apimtį, 
įtrauktą į pirmiau minėtą sąrašą, ir kodėl šios institucijos turėtų pateikti tokius duomenis 
EMA.

Pakeitimas 665
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijos prašymu Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė gali, kai 
reikia, koordinuoti priemones tarp 
nacionalinių kompetentingų institucijų, 
medicinos priemonių gamintojų, 
notifikuotųjų įstaigų ir kitų subjektų, kad 
užkirstų kelią galimam ar faktiniam stygiui 
ar jį sumažintų esant ekstremaliajai 
visuomenės sveikatos situacijai.

5. Komisijos prašymu Medicinos 
priemonių iniciatyvinė grupė gali, kai 
reikia, koordinuoti priemones tarp 
nacionalinių ir, kai taikytina, regioninių 
kompetentingų institucijų, medicinos 
priemonių gamintojų, notifikuotųjų įstaigų 
ir kitų subjektų, kad užkirstų kelią galimam 
ar faktiniam stygiui ar jį sumažintų esant 
ekstremaliajai visuomenės sveikatos 
situacijai.
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Or. en

Pakeitimas 666
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Priemonės, kurias iniciatyvinis 
komitetas rekomenduoja EK, valstybėms 
narėms, rinkodaros leidimų turėtojams ir 
kitiems subjektams, turėtų apimti 
reguliavimo sprendimus, susijusius su 
supaprastinimu ir skirtus galimo stygiaus 
problemai spręsti.

Or. fr

Pakeitimas 667
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama pasirengti vykdyti 20, 21 
ir 22 straipsniuose apibrėžtas užduotis, 
Agentūra:

1. Siekdama pasirengti vykdyti 20, 21 
ir 22 straipsniuose apibrėžtas užduotis ir 
pasikonsultavusi su nacionalinių valdžios 
institucijų atstovais, rinkodaros leidimų 
turėtojais ir kitais farmacijos sektoriaus 
subjektais, Agentūra:

Or. fr

Pakeitimas 668
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką;

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką, užtikrindama tinkamas 
konsultacijas su sveikatos priežiūros 
specialistais, vartotojais ir pacientais, taip 
pat aukštą skaidrumą sprendimų 
priėmimo procese;

Or. en

Pakeitimas 669
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką;

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką, užtikrindama tinkamas 
konsultacijas su vartotojais, pacientais ir 
sveikatos priežiūros specialistais, taip pat 
aukšto lygio skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 670
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką;

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką, užtikrindama tinkamas 
konsultacijas su vartotojais, pacientais ir 
sveikatos priežiūros specialistais, taip pat 
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aukšto lygio skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 671
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką;

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką, užtikrindama tinkamas 
konsultacijas su vartotojais, pacientais ir 
sveikatos priežiūros specialistais, taip pat 
aukšto lygio skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 672
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką;

a) nurodo ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašo sudarymo 
tvarką ir kriterijus;

Or. fr

Pakeitimas 673
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas;

b) parengia supaprastintas 
elektronines stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemas, be kita ko, dėl esamo ar galimo 
atsargų lygio;

Or. ro

Pakeitimas 674
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustato ir palaiko 19 straipsnio 5 
dalyje nurodytos darbo grupės, kurią 
sudaro už medicinos priemones atsakingų 
valstybių narių nacionalinių kompetentingų 
institucijų bendri informaciniai punktai, 
narystę;

c) nustato ir palaiko 19 straipsnio 5 
dalyje nurodytos darbo grupės, kurią 
sudaro už medicinos priemones atsakingų 
valstybių narių nacionalinių ir, kai 
taikytina, regioninių kompetentingų 
institucijų bendri informaciniai punktai, 
narystę;

Or. en

Pakeitimas 675
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nustato ir palaiko medicinos 
priemonių gamintojų, įgaliotųjų atstovų ir 
notifikuotųjų įstaigų bendrų informacinių 
punktų sąrašą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

EMA bus itin sudėtinga rankiniu būdu sukurti ir išsaugoti medicinos priemonių gamintojų, 
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įgaliotųjų atstovų ir notifikuotųjų įstaigų informacinių punktų sąrašą, kaip siūloma 23.1 
straipsnio d punkte, nes EMA neturi informacijos, susijusios su tokiais suinteresuotaisiais 
subjektais. Vis dėlto, kadangi veikia medicinos priemonių gamintojų duomenų bazė, t. y. 
„Eudamed“, būtų daug efektyviau įtraukti tokius kontaktinius duomenis į „Eudamed“ 
duomenų bazę. Todėl siūloma panaikinti 23.1 straipsnio d punkte nurodytą reikalavimą ir į 
23.2 straipsnį įtraukti nuorodą į „Eudamed“.

Pakeitimas 676
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu nustato ir 
palaiko į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių gamintojų ir 
notifikuotųjų įstaigų bendrų informacinių 
punktų potinklį;

a) ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos laikotarpiu nustato ir 
palaiko į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių gamintojų ir 
notifikuotųjų įstaigų bendrų informacinių 
punktų potinklį, remdamasi tuo, kad visų 
medicinos priemonių gamintojų 
informaciniai punktai turi būti įtraukti į 
Reglamento (ES) 2017/745 33 straipsnyje 
ir Reglamento (ES) 2017/746 30 
straipsnyje nurodytą duomenų bazę;

Or. en

Pakeitimas 677
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prašo, kad valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
bendri informaciniai punktai pateiktų 
informaciją, vadovaudamiesi Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės suderintu 
informacijos rinkiniu, ir nustato jos 

c) prašo, kad valstybių narių 
nacionalinių ir, kai taikytina, regioninių 
kompetentingų institucijų bendri 
informaciniai punktai pateiktų informaciją, 
vadovaudamiesi Medicinos priemonių 
iniciatyvinės grupės suderintu informacijos 
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pateikimo terminą. rinkiniu, ir nustato jos pateikimo terminą.

Or. en

Pakeitimas 678
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenys apie pardavimą ir 
rinkos dalį;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 679
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) duomenys apie pardavimą ir rinkos 
dalį;

e) duomenys apie pardavimą, 
prireikus – apie atsargas ir rinkos dalį;

Or. fr

Pakeitimas 680
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus prevencijos ir mažinimo 
planai, įskaitant gamybos ir tiekimo 
pajėgumus; tokiuose planuose numatomos 
prevencinės priemonės, padedančios 
užtikrinti nuolatinį ypatingos svarbos 
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vaistų tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 681
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Susana 
Solís Pérez, Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus, siekiant 
užtikrinti nuolatinį vaistų tiekimą ir 
užkirsti kelią į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus įtrauktų vaistų stygiui;

Or. en

Pakeitimas 682
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus; šiuose 
planuose numatomos prevencinės 
priemonės, padedančios užtikrinti 
nuolatinį ypatingos svarbos vaistų 
tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 683
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus; šiuose 
planuose numatomos prevencinės 
priemonės, padedančios užtikrinti 
nuolatinį ypatingos svarbos medicinos 
priemonių tiekimą;

Or. en

Pakeitimas 684
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus mažinimo planai, kuriuose 
numatomos prevencinės priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti nuolatinį 
ypatingos svarbos priemonių tiekimą, 
įskaitant, be kita ko, gamybos ir tiekimo 
pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 685
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus, siekiant 
užtikrinti minimalų reikiamą atsargų lygį;

Or. ro
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Pakeitimas 686
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stygiaus mažinimo planai, įskaitant 
gamybos ir tiekimo pajėgumus;

f) stygiaus prevencijos ir mažinimo 
planai, įskaitant gamybos ir tiekimo 
pajėgumus;

Or. fr

Pakeitimas 687
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti 21 
straipsnyje numatytą stebėseną, gavę 
Agentūros prašymą, į ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašą 
įtrauktų medicinos priemonių gamintojai ir, 
prireikus, atitinkamos notifikuotosios 
įstaigos pateikia prašomą informaciją iki 
Agentūros nustatyto termino. Prašomą 
informaciją jie pateikia per informacinius 
punktus, paskirtus pagal 23 straipsnio 2 
dalį, naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 23 straipsnio 1 
dalį. Prireikus jie teikia atnaujinimus.

1. Siekdamos palengvinti 21 
straipsnyje numatytą stebėseną, gavę 
Agentūros prašymą, į ekstremaliosios 
visuomenės sveikatos situacijos ypatingos 
svarbos medicinos priemonių sąrašą 
įtrauktų medicinos priemonių gamintojai, 
taip pat visi platintojai, turintys teisėtą 
leidimą tiekti vaistus visuomenei ir 
prireikus atitinkamos notifikuotosios 
įstaigos pateikia prašomą informaciją iki 
Agentūros nustatyto termino. Prašomą 
informaciją jie pateikia per informacinius 
punktus, paskirtus pagal 23 straipsnio 2 
dalį, naudodami ataskaitų teikimo būdus ir 
sistemą, nustatytą pagal 23 straipsnio 1 
dalį. Prireikus jie teikia atnaujinimus.

Or. fr

Pakeitimas 688
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių gamintojai ir 
atitinkamos notifikuotosios įstaigos turi 
papildomos informacijos, įrodančios 
galimą ar faktinį stygių, jie nedelsiant 
pateikia tokią informaciją Agentūrai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų rinkodaros skyriai tiesiogiai arba pasitelkdami importuotojus ir platintojus stebi 
sveikatos priežiūros įstaigų poreikius, taip pat bendradarbiauja su viešųjų pirkimų skyriais, 
vadovais ir prekybos įmonių darbuotojais. Be to, jų plėtros ir gamybos skyriuose taip pat 
atsižvelgiama į tiekimo grandinės reikalavimus ir jų technologines galimybes. Šiuo atžvilgiu 
gamintojai jau aktyviai veikia ir yra pasirengę tiekti medicinos priemones krizės metu.

Pakeitimas 689
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija ir valstybės narės nustato 
sankcijų už šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų nevykdymą taikymo taisykles. 
Šios sankcijos turi būti atgrasomos.

Or. en

Pakeitimas 690
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE691.443v01-00 302/325 AM\1229960LT.docx

LT

6a. Komisija ir valstybės narės nustato 
sankcijų už šiame straipsnyje nustatytų 
pareigų nevykdymą taikymo taisykles. 
Šios sankcijos turi būti atgrasomos.

Or. en

Pakeitimas 691
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Komisija naudojasi savo 
įgaliojimais deleguotuoju aktu nustatyti 
taisykles dėl sankcijų už šiame straipsnyje 
nustatytų pareigų nevykdymą taikymo.

Or. en

Pakeitimas 692
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos palengvinti 21 
straipsnyje nurodytą stebėseną, gavusios 
Agentūros prašymą, valstybės narės iki 
Agentūros nustatyto termino:

1. Siekdamos palengvinti 21 
straipsnyje numatytą stebėseną, gavusios 
Agentūros prašymą, valstybės narės arba 
bet kuri kompetentinga nacionalinė 
institucija iki Agentūros nustatyto termino:

Or. fr

Pakeitimas 693
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodo, kad yra pateikta 
komerciniu požiūriu konfidencialios 
informacijos, ir patikslina priežastis, kodėl 
tokia informacija nurodyta kaip 
konfidenciali;

b) nurodo, kad yra pateikta 
komerciniu požiūriu konfidencialios 
informacijos, ir patikslina priežastis, kodėl 
tokia informacija nurodyta kaip 
konfidenciali, laikantis šio reglamento 
30 straipsnio nuostatų; ;

Or. fr

Pakeitimas 694
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) regioninės valdžios institucijos, 
turinčios kompetenciją sveikatos politikos 
srityje, taip pat laikosi 25 straipsnio 
nuostatų ir pateikia šią informaciją 
nacionalinei kompetentingai institucijai 
bei Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 695
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
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priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių;

priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių, kartu 
užtikrinant aukštą tiek pacientų, tiek 
produktų saugumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 696
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių;

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių, kartu 
užtikrinant tiek pacientų, tiek produktų 
saugumą;

Or. en

Pakeitimas 697
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
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priemonių galimą ar faktinį stygių; priemonių galimą ar faktinį stygių, kartu 
užtikrinant tiek pacientų, tiek produktų 
saugumą;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė laikinai atleisti nuo atitikties vertinimo procedūros turėtų būti svarstoma tik 
išimtinėmis aplinkybėmis. Prieš suteikiant galimybę taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, 
reikėtų atsižvelgti į priemones naudojančių pacientų / piliečių saugumą ir produkto saugą. 
Tik tuo atveju, jeigu galima užtikrinti abu aspektus, net ir neatliekant atitikties vertinimo 
procedūros, ir jeigu tiekimo užtikrinimo nauda yra didesnė už riziką, būtų galima laikinai 
atleisti nuo šios procedūros.

Pakeitimas 698
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių;

a) įvertina poreikį valstybės narės 
lygmeniu taikyti laikinas išimtis pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 1 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 1 dalį, kad sumažintų į 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos ypatingos svarbos medicinos 
priemonių sąrašą įtrauktų medicinos 
priemonių galimą ar faktinį stygių, kartu 
užtikrinant tiek pacientų, tiek produktų 
saugumą;

Or. en

Pagrindimas

Galimybė laikinai atleisti nuo atitikties vertinimo procedūros turėtų būti svarstoma tik 
išimtinėmis aplinkybėmis. Prieš suteikiant galimybę taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, 
reikėtų atsižvelgti į priemones naudojančių pacientų / piliečių saugumą ir produkto saugą. 
Tik tuo atveju, jeigu galima užtikrinti abu aspektus, net ir neatliekant atitikties vertinimo 
procedūros, ir jeigu tiekimo užtikrinimo nauda yra didesnė už riziką, būtų galima laikinai 
atleisti nuo šios procedūros.
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Pakeitimas 699
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį;

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį, kartu užtikrinant aukštą 
tiek pacientų, tiek produktų saugumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 700
Sara Cerdas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį;

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį, kartu užtikrinant tiek 
pacientų, tiek produktų saugumą;

Or. en
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Pakeitimas 701
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį;

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį, kartu užtikrinant tiek 
pacientų, tiek produktų saugumą;

Or. en

Pakeitimas 702
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį;

a) imasi visų būtinų veiksmų 
neviršydama jai suteiktų įgaliojimų, kad 
sumažintų į ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos ypatingos svarbos 
medicinos priemonių sąrašą įtrauktų 
medicinos priemonių galimą ar faktinį 
stygių, įskaitant, jeigu reikia, laikinų 
išimčių taikymą Sąjungos lygmeniu pagal 
Reglamento (ES) 2017/745 59 straipsnio 3 
dalį arba Reglamento (ES) 2017/746 54 
straipsnio 3 dalį, kartu užtikrinant tiek 
pacientų, tiek produktų saugumą;

Or. en
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Pagrindimas

Galimybės laikinai atleisti nuo atitikties vertinimo procedūros pratęsimas turėtų būti 
svarstomas tik išimtinėmis aplinkybėmis. Prieš suteikiant galimybę taikyti leidžiančias 
nukrypti nuostatas, reikėtų atsižvelgti į priemones naudojančių pacientų / piliečių saugumą ir 
produkto saugą. Tik tuo atveju, jeigu galima užtikrinti abu aspektus, net ir neatliekant 
atitikties vertinimo procedūros, ir jeigu tiekimo užtikrinimo nauda yra didesnė už riziką, būtų 
galima laikinai atleisti nuo šios procedūros.

Pakeitimas 703
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, medicinos priemonių 
gamintojams, notifikuotosioms įstaigoms ir 
kitiems subjektams skirtas gaires;

b) įvertina poreikį parengti valstybėms 
narėms, medicinos priemonių 
gamintojams, notifikuotosioms įstaigoms ir 
kitiems subjektams skirtas gaires, kai tai 
proporcinga, pagrįsta ir būtina;

Or. fr

Pakeitimas 704
Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) dirba kartu su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) 
nustatant kategorijas ir ypatingos svarbos 
vaistų kategorijas, kurioms suteikiamas 
skirtingas prioritetas.

Or. en

Pakeitimas 705
Tilly Metz
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Agentūra sukuria ankstyvojo 
perspėjimo sistemą, kuria atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistus, būtų 
informuojami apie bet kokias tiekimo 
problemas ir galimą ar faktinį vaistų, 
įtrauktų į ypatingos svarbos vaistų 
sąrašus, stygių.

Or. en

Pakeitimas 706
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą ir 
užtikrina tinkamas konsultacijas su 
Pacientų ir vartotojų darbo grupe ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupe. Medicinos priemonių iniciatyvinės 
grupės narių sąrašas, darbo tvarkos 
taisyklės, posėdžių darbotvarkės ir 
protokolai bei rekomendacijos skelbiami 
Agentūros interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 707
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
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27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą ir 
užtikrina tinkamas konsultacijas su 
Pacientų ir vartotojų darbo grupe ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupe.

Or. en

Pakeitimas 708
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą ir 
užtikrina tinkamas konsultacijas su 
Pacientų ir vartotojų darbo grupe ir 
Sveikatos priežiūros specialistų darbo 
grupe.

Or. en

Pakeitimas 709
Tudor Ciuhodaru

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą ir jos 
pasiūlymus bei rekomendacijas.

Or. ro

Pakeitimas 710
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis informuoja visuomenę ir 
atitinkamas interesų grupes apie Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės veiklą.

Agentūra kartu su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis savo 
interneto svetainėje ir kitomis tinkamomis 
priemonėmis nedelsiant informuoja 
visuomenę ir atitinkamas interesų grupes 
apie Medicinos priemonių iniciatyvinės 
grupės veiklą ir atitinkamai reaguoja į 
dezinformaciją.

Or. en

Pakeitimas 711
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2022 m. kovo 1 d. Agentūra 
Komisijos vardu teikia sekretoriato 
paslaugas ekspertų komisijoms, paskirtoms 
remiantis Įgyvendinimo sprendimu (ES) 
2019/1396, ir teikia paramą, reikalingą 

Agentūra Komisijos vardu teikia 
sekretoriato paslaugas ekspertų 
komisijoms, paskirtoms remiantis 
Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/1396, 
ir teikia paramą, reikalingą užtikrinti, kad 
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užtikrinti, kad tos komisijos galėtų 
veiksmingai atlikti savo užduotis, 
nustatytas Reglamento (ES) 2017/745 106 
straipsnio 9 ir 10 dalyse. Agentūra:

tos komisijos galėtų veiksmingai atlikti 
savo užduotis, nustatytas Reglamento (ES) 
2017/745 106 straipsnio 9 ir 10 dalyse. 
Agentūra:

Or. en

Pakeitimas 712
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2022 m. kovo 1 d. Agentūra 
Komisijos vardu teikia sekretoriato 
paslaugas ekspertų komisijoms, paskirtoms 
remiantis Įgyvendinimo sprendimu (ES) 
2019/1396, ir teikia paramą, reikalingą 
užtikrinti, kad tos komisijos galėtų 
veiksmingai atlikti savo užduotis, 
nustatytas Reglamento (ES) 2017/745 106 
straipsnio 9 ir 10 dalyse. Agentūra:

Agentūra Komisijos vardu teikia 
sekretoriato paslaugas ekspertų 
komisijoms, paskirtoms remiantis 
Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/1396, 
ir teikia paramą, reikalingą užtikrinti, kad 
tos komisijos galėtų veiksmingai atlikti 
savo užduotis, nustatytas Reglamento (ES) 
2017/745 106 straipsnio 9 ir 10 dalyse. 
Agentūra:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo ir vengiama painiavos su IV skyriuje nustatyta taikymo data.

Pakeitimas 713
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikia administracinę ir techninę 
paramą ekspertų komisijoms, kad jos 
parengtų mokslines nuomones, išreikštų 
savo požiūrį ir suteiktų konsultacijas;

a) teikia administracinę, mokslinę ir 
techninę paramą ekspertų komisijoms, kad 
jos parengtų mokslines nuomones, išreikštų 
savo požiūrį ir suteiktų konsultacijas;
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Or. en

Pagrindimas

Tikslinga nurodyti ir EMA mokslinę paramą ekspertų grupėms, analogišką Agentūros 
paramai, kuri teikiama EMA pagrindiniams mokslo komitetams pagal Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 56 straipsnio f punktą.

Pakeitimas 714
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiuo reglamentu siekiama 
sustiprinti Europos vaistų agentūros, 
Europos Komisijos, valstybių narių ir 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą. Pabrėžiama, kad šiuo 
reglamentu jokiu būdu neturėtų būti 
nustatomas sankcijų režimas.

Or. en

Pakeitimas 715
Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sutarus su pirmininkais, gali būti 
rengiami bendri Vaistų iniciatyvinės 
grupės ir Medicinos priemonių 
iniciatyvinės grupės posėdžiai.

3. Sutarus su pirmininkais, bendri 
Vaistų iniciatyvinės grupės ir Medicinos 
priemonių iniciatyvinės grupės posėdžiai 
rengiami ne tik krizių metu, siekiant 
sumažinti vaistų stygių, užtikrinant jų 
veiksmų proporcingumą, palyginti su 
ekstremaliosiomis situacijomis.

Or. en
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Pakeitimas 716
Margarita de la Pisa Carrión, Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui, atlieka poveikio vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 717
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Klinikinių duomenų skaidrumas ir 

skelbimas
1. Ekstremaliosios visuomenės sveikatos 
situacijos metu klinikinių tyrimų, 
susijusių su nagrinėjamai ligai svarbiais 
vaistais, rėmėjai:
a) tyrimo pradžioje paskelbia tyrimo 
protokolą ES klinikinių tyrimų registre;
b) per du mėnesius nuo rinkodaros 
leidimo suteikimo paskelbia rezultatų 
santrauką ES klinikinių tyrimų registre. 
2. Agentūra įgyvendina išskirtines 
priemones, susijusias su vaistais, įskaitant 
vakcinas, ir medicinos priemones, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
stiprindama skaidrumo priemones ir 
paspartindama standartinius paskelbimo 
terminus bei teikdama daugiau 
informacijos. Šios priemonės apima:
a) informacijos apie produktą paskelbimą 
kartu su išsamiomis jo naudojimo 
sąlygomis rinkodaros leidimo suteikimo 
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metu;
b) greitą visų Europos viešo vertinimo 
ataskaitų (angl. EPAR) paskelbimą per 7 
dienas po rinkodaros leidimo suteikimo. 
EPAR turėtų būti aprašytos gautos 
mokslinės konsultacijos;
c) greitą Agentūrai pateiktų klinikinių 
duomenų, pagrindžiančių paraiškas dėl 
vaistų, anonimizavus asmens duomenis ir 
pašalinus visą komerciškai konfidencialią 
informaciją, paskelbimą per du mėnesius 
nuo rinkodaros leidimo suteikimo. Turi 
būti suteikta prieiga prie visų 
nepriklausomų atskirų dalyvių lygmens 
duomenų kartu su protokolais ir 
analitiniais kodais;
d) viso vaistų, kuriems suteiktas leidimas, 
rizikos valdymo plano paskelbimą;
e) naujienų pranešimų paskelbimą per 
vieną dieną nuo pradinių tęstinių peržiūrų 
pradžios arba naujų įrodymų ar paraiškų 
pratęsti indikaciją įvertinimo.
3. Agentūra savo interneto svetainėje 
viešai paskelbia visų posėdžių 
darbotvarkes ir protokolus, taip pat 
iniciatyvinių grupių ir Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupės rekomendacijas, 
nuomones ir sprendimus.
4. Turėtų būti viešai skelbiama 
informacija apie Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupės, iniciatyvinių grupių ir 
darbo grupių narius. Ekstremaliųjų 
situacijų darbo grupės, iniciatyvinių 
grupių nariai ir ekspertai farmacijos ar 
medicinos priemonių pramonėje neturi 
finansinių ar kitokių interesų, kurie 
galėtų paveikti jų nešališkumą. Jie veikia 
visuomenei bei nepriklausomai ir kasmet 
pateikia savo finansinių interesų 
deklaraciją. Visi netiesioginiai interesai, 
kurie galėtų būti siejami su šia pramone, 
yra nurodomi Agentūros tvarkomame 
registre, kuris, pateikus prašymą, 
skelbiamas viešai. Ekstremaliųjų situacijų 
darbo grupės, iniciatyvinių grupių ir 
darbo grupių nariai ir ekspertai, 



PE691.443v01-00 316/325 AM\1229960LT.docx

LT

dalyvaujantys Agentūros posėdžiuose arba 
darbo grupėse, kiekvieno posėdžio metu 
deklaruoja bet kokius konkrečius 
interesus, kurie galėtų būti laikomi 
pažeidžiančiais jų nepriklausomumą, 
atsižvelgiant į darbotvarkės klausimus. 
Visuomenei sudaroma galimybė 
susipažinti su šiomis deklaracijomis.

Or. en

Pakeitimas 718
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Apsauga nuo kibernetinių išpuolių

Agentūra apsirūpina aukšto lygio 
apsaugos nuo kibernetinių išpuolių 
priemonėmis ir procesais, siekiant 
užtikrinti normalų Agentūros veikimą visą 
laiką ir ypač susidarius Sąjungos lygmens 
ekstremaliosioms visuomenės sveikatos 
situacijoms ir esant didelio masto 
nelaimėms. Tuo tikslu Agentūra aktyviai 
siekia ir įgyvendina geriausią kibernetinio 
saugumo praktiką Sąjungos institucijose 
ir įstaigose, siekdama užkirsti kelią 
kibernetiniams išpuoliams, juos aptikti, 
sumažinti jų poveikį ir reaguoti į juos.

Or. en

Pagrindimas

EMA jau bendradarbiauja su Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų 
tyrimo tarnyba. Todėl siūlome išplėsti pranešėjo pasiūlymą ir nustatyti aukštesnio lygio 
reikalavimą.
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Pakeitimas 719
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konfidencialumas Konfidencialumas ir duomenų privatumas

Or. en

Pakeitimas 720
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu šiame reglamente nenumatyta 
kitaip ir nedarant poveikio Reglamento 
(EB) Nr. 1049/200124 ir galiojančioms 
nacionalinėms nuostatoms ir praktikai dėl 
konfidencialumo valstybėse narėse, visos šį 
reglamentą taikančios šalys užtikrina 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
atlikdamos savo užduotis, 
konfidencialumą, kad būtų apsaugoti:

1. Jeigu šiame reglamente nenumatyta 
kitaip ir nedarant poveikio Reglamento 
(EB) Nr. 1049/200124 bei teisinės asmenų, 
kurie praneša apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, apsaugos ir galiojančioms 
nacionalinėms nuostatoms ir praktikai dėl 
konfidencialumo valstybėse narėse, visos šį 
reglamentą taikančios šalys užtikrina 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
atlikdamos savo užduotis, 
konfidencialumą, kad būtų apsaugoti:

_________________ _________________
24 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais, 
OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

24 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais, 
OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

Or. en

Pagrindimas

Konfidencialumo sąvoka turėtų būti nuo pat pradžių suderinta straipsnio įžanginėje dalyje.

Pranešėjų direktyva negali būti pridėta po nuorodos į reglamentą dėl galimybės susipažinti su 
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dokumentais. Valstybių narių konfidencialumo praktika gali apimti lanksčias sąlygas /
išimtis, tačiau teisinė pranešėjų apsauga yra atskiras taisyklių rinkinys.

Pakeitimas 721
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu šiame reglamente nenumatyta 
kitaip ir nedarant poveikio Reglamento 
(EB) Nr. 1049/200124 ir galiojančioms 
nacionalinėms nuostatoms ir praktikai dėl 
konfidencialumo valstybėse narėse, visos šį 
reglamentą taikančios šalys užtikrina 
informacijos ir duomenų, kuriuos jos gauna 
atlikdamos savo užduotis, 
konfidencialumą, kad būtų apsaugoti:

1. Jeigu šiame reglamente nenumatyta 
kitaip ir nedarant poveikio Reglamento 
(EB) Nr. 1049/200124 ir visoms 
galiojančioms nacionalinėms nuostatoms ir 
praktikai dėl konfidencialumo valstybėse 
narėse, visos šį reglamentą taikančios šalys 
užtikrina informacijos ir duomenų, kuriuos 
jos gauna atlikdamos savo užduotis, 
konfidencialumą, kad būtų apsaugoti:

_________________ _________________
24 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais, 
OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

24 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais, 
OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

Or. fr

Pakeitimas 722
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmens duomenys pagal 
32 straipsnį;

a) asmens duomenys pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) 4 
straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (ES) 
2018/1725 (ES duomenų apsaugos 
reglamentas) 3 straipsnio 1 dalyje 
pateiktas apibrėžtis;
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Or. en

Pakeitimas 723
Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmens duomenys pagal 
32 straipsnį;

a) asmens duomenys, kaip nustatyta 
BDAR 4 straipsnio 1 punkte;

Or. fr

Pakeitimas 724
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fizinių arba juridinių asmenų 
komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija ir komercinės paslaptys, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises;

b) fizinių arba juridinių asmenų 
komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija ir komercinės paslaptys pagal 
Direktyvą 2016/943 ir nepažeidžiant 
Direktyvos 2019/1937, taip pat intelektinės 
nuosavybės teisės, nebent informaciją 
reikėtų atskleisti dėl viršesnio viešojo 
intereso;

Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisės ir komerciniu požiūriu konfidenciali informacija nėra tas pats 
ir jas reikia atskirti tekste. Intelektinės nuosavybės teisės neturėtų būti laikomos komerciniu 
požiūriu konfidencialia informacija.

Pakeitimas 725
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
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30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fizinių arba juridinių asmenų 
komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija ir komercinės paslaptys, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises;

b) fizinių arba juridinių asmenų 
komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija ir komercinės paslaptys, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises, 
nebent informaciją reikėtų atskleisti dėl 
viršesnio viešojo intereso;

Or. en

Pakeitimas 726
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) fizinių arba juridinių asmenų 
komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija ir komercinės paslaptys, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises;

b) fizinių arba juridinių asmenų 
komerciniu požiūriu konfidenciali 
informacija ir komercinės paslaptys, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises, 
nebent informaciją reikėtų atskleisti dėl 
viršesnio viešojo intereso;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame straipsnyje dėl konfidencialumo turėtų būti labiau pabrėžiamas skaidrumas, 
siekiant užtikrinti, kad pacientams, vartotojams ir sveikatos priežiūros specialistams aktuali 
informacija apie vaistus ir medicinos priemones būtų viešai prieinama.

Pakeitimas 727
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, Agentūra ir valstybės 
narės gali keistis komerciniu požiūriu 

5. Komisija, Agentūra ir valstybės 
narės gali keistis komerciniu požiūriu 
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konfidencialia informacija ir, kai reikia 
apsaugoti visuomenės sveikatą, asmens 
duomenimis su trečiųjų šalių, su kuriomis 
jos yra sudariusios dvišalius arba 
daugiašalius konfidencialumo susitarimus, 
reguliavimo institucijomis.

konfidencialia informacija ir, kai reikia 
apsaugoti visuomenės sveikatą, 
anonimintus ir apibendrintus asmens ir 
neskelbtinus asmens duomenimis su 
trečiųjų šalių, su kuriomis jos yra 
sudariusios dvišalius arba daugiašalius 
konfidencialumo susitarimus, reguliavimo 
institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Poreikis dalytis ES piliečių asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis nėra pagrįstas, todėl 
reikėtų tinkamai apsvarstyti ir įtraukti oficialias Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno pastabas dėl pasiūlymo dėl nuostatų, susijusių su ES duomenų apsaugos taisyklių 
taikymu, trūkumo. Kai keičiamasi duomenimis su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis, 
visi asmens duomenys ir ypač neskelbtini asmens duomenys turėtų būti anoniminti ir 
apibendrinti.

Pakeitimas 728
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, Agentūra ir valstybės 
narės gali keistis komerciniu požiūriu 
konfidencialia informacija ir, kai reikia 
apsaugoti visuomenės sveikatą, asmens 
duomenimis su trečiųjų šalių, su kuriomis 
jos yra sudariusios dvišalius arba 
daugiašalius konfidencialumo susitarimus, 
reguliavimo institucijomis.

5. Komisija, Agentūra ir valstybės 
narės, laikydamosi ES duomenų apsaugos 
reglamento V skyriaus, gali keistis 
komerciniu požiūriu konfidencialia 
informacija ir, kai reikia apsaugoti 
visuomenės sveikatą, asmens duomenimis 
su trečiųjų šalių, su kuriomis jos yra 
sudariusios dvišalius arba daugiašalius 
konfidencialumo susitarimus, reguliavimo 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 729
Ondřej Knotek

Pasiūlymas dėl reglamento
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30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija, Agentūra ir valstybės 
narės gali keistis komerciniu požiūriu 
konfidencialia informacija ir, kai reikia 
apsaugoti visuomenės sveikatą, asmens 
duomenimis su trečiųjų šalių, su kuriomis 
jos yra sudariusios dvišalius arba 
daugiašalius konfidencialumo susitarimus, 
reguliavimo institucijomis.

5. Komisija, Agentūra ir valstybės 
narės gali keistis komerciniu požiūriu 
konfidencialia informacija ir, kai reikia 
apsaugoti visuomenės sveikatą, 
anoniminius ir suvestinius neskelbtinus 
asmens duomenimis su trečiųjų šalių, su 
kuriomis jos yra sudariusios dvišalius arba 
daugiašalius konfidencialumo susitarimus, 
reguliavimo institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 730
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visos šalys, dalyvaujančios taikant 
šį reglamentą, užtikrina, kad komercinės 
konfidencialios informacijos sąvoka būtų 
aiškinama siaurai, o viešojo intereso 
informacija būtų kuo aktyviau 
atskleidžiama.

Or. en

Pakeitimas 731
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visos šalys, dalyvaujančios taikant 
šį reglamentą, užtikrina, kad komercinės 
konfidencialios informacijos sąvoka būtų 
aiškinama siaurai, o viešojo intereso 
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informacija būtų kuo aktyviau 
atskleidžiama.

Or. en

Pakeitimas 732
Dan-Ştefan Motreanu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visos šalys, dalyvaujančios taikant 
šį reglamentą, užtikrina, kad komercinės 
konfidencialios informacijos sąvoka būtų 
aiškinama siaurai, o viešojo intereso 
informacija būtų kuo aktyviau 
atskleidžiama.

Or. en

Pakeitimas 733
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis valstybių narių pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių, ar 
Agentūros ir Komisijos pareigoms, 
susijusioms su jų atliekamu asmens 
duomenų tvarkymu vykdant pareigas 
pagal Reglamentą (EB) 2018/1725.

Or. en
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Pakeitimas 734
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31. Įsigaliojimas 31. Įsigaliojimas ir taikymo pradžios 
data

Or. en

Pakeitimas 735
Tilly Metz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31. Įsigaliojimas 31. Įsigaliojimas ir taikymas

Or. en

Pakeitimas 736
Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Susana Solís Pérez, 
Andreas Glück, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IV skyrius taikomas nuo ... [įsigaliojimo 
data + 12 mėnesių].

Or. en

Pakeitimas 737
Tilly Metz
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I, II ir III skyriai taikomi nuo ... 
[įsigaliojimo data].
IV skyrius taikomas nuo ... [įsigaliojimo 
data + 3 mėnesių].

Or. en


