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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 14
24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikų populiacijai skirtų 
vaistinių preparatų saugumą rinkimui, 
įskaitant duomenis apie galimus ilgalaikius 
poveikius. Suteikus vaistiniam preparatui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų norint nustatyti vaistinio 
preparato veiksmingumą vaikų populiacijos 
gydymui. Todėl asmenims, 
besikreipiantiems dėl leidimo prekiauti 
išdavimo, be įsipareigojimo pateikti tyrimų, 
gautų laikantis patvirtinto pediatrinių tyrimų 
plano, rezultatus taikomas reikalavimas 
nurodyti, kaip pareiškėjas siūlo užtikrinti 

(24) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikų populiacijai skirtų 
vaistinių preparatų saugumą rinkimui, 
įskaitant duomenis apie galimus ilgalaikius 
poveikius. Suteikus vaistiniam preparatui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų norint nustatyti vaistinio 
preparato veiksmingumą vaikų populiacijos 
gydymui. Todėl asmenims, 
besikreipiantiems dėl leidimo prekiauti 
išdavimo, be įsipareigojimo pateikti tyrimų, 
gautų laikantis patvirtinto pediatrinių tyrimų 
plano, rezultatus taikomas reikalavimas 
nurodyti, kaip pareiškėjas siūlo užtikrinti 



PE 370.256v01-00 2/2 AM\604731LT.doc

LT

tolesnį ilgalaikį galimų neigiamų vaistinio 
preparato vartojimo pasekmių ir jo 
veiksmingumo vaikų populiacijos gydymui 
tyrimą. Be to, jei yra ypatingų susirūpinimą 
keliančių priežasčių, kaip leidimo prekiauti 
išdavimo sąlyga turėtų būti numatoma 
galimybė reikalauti, kad pareiškėjas 
pateiktų ir įgyvendintų rizikos valdymo 
sistemą ir (arba) atliktų konkrečius tyrimus 
po vaistinio preparato pateikimo į rinką.

tolesnį ilgalaikį galimų neigiamų vaistinio 
preparato vartojimo pasekmių ir jo 
veiksmingumo vaikų populiacijos gydymui 
tyrimą. Be to, jei yra ypatingų susirūpinimą 
keliančių priežasčių, pareiškėjas pateikia ir 
įgyvendina rizikos valdymo sistemą ir (arba) 
atlieka konkrečius tyrimus po vaistinio 
preparato pateikimo į rinką.

Or. fr

Pagrindimas

Jei yra ypatingų susirūpinimą keliančių priežasčių, turi būti reikalaujama, kad pareiškėjai 
pateiktų atitinkamą rizikos valdymo planą. Pakeičia 4 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 15
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Prašymas pratęsti jau išduoto liudijimo 
galiojimą pagal šį reglamentą turėtų būti 
priimamas tik tuo atveju, jei liudijimas 
išduotas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 
1768/92.

(27) Prašymas pratęsti jau išduoto liudijimo 
galiojimą pagal šį reglamentą turėtų būti 
priimamas tik tuo atveju, jei liudijimas 
išduotas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 
1768/92. Jei sumažinus laikotarpį iki 
penkerių metų pagal šio Reglamento 13 
straipsnio 1 dalį neišduodamas joks 
liudijimas, kaip atlygis šešiems mėnesiams 
išduodamas papildomas apsaugos 
liudijimas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 52 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą, pateiktą to paties autoriaus.
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Pakeitimą pateikė Jolanta Dičkutė

Pakeitimas 16
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(27) Prašymas pratęsti jau išduoto liudijimo 
galiojimą pagal šį reglamentą turėtų būti 
priimamas tik tuo atveju, jei liudijimas 
išduotas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 
1768/92.

(27) Prašymas pratęsti jau išduoto liudijimo 
galiojimą pagal šį reglamentą turėtų būti 
priimamas tik tuo atveju, jei liudijimas 
išduotas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 
1768/92. Jei sumažinus laikotarpį iki 
penkerių metų pagal šio Reglamento 13 
straipsnio 1 dalį neišduodamas joks 
liudijimas, kaip atlygis šešiems mėnesiams 
išduodamas papildomas apsaugos 
liudijimas.

Or. en

Pagrindimas

Papildomo apsaugos liudijimo (PAL) galiojimas pratęsiamas visiems naujiems vaistams arba 
teikiant paraiškas dėl papildomo vaistų, kuriems dar galioja papildomos apsaugos liudijimas 
arba patentas, leidžiantis gauti papildomos apsaugos liudijimą, registravimo (angl. line 
extension).  Liudijimo galiojimas pratęsiamas pagal Reglamento 1768/92 dėl PAL 13 
straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.  Pagal 13 straipsnio 1 dalį papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimo trukmė lygi laikotarpiui nuo patento paraiškos pateikimo datos iki pirmo leidimo 
prekiauti Bendrijoje(MA) gavimo datos, sumažintam penkeriais metais.  Todėl PAL trukmė 
naujiems vaistams, kurie buvo sukurti ir kuriems buvo išduotas leidimas per mažiau kaip 5 
metus, lygi 0.  Suprantama, kad patento saugojamiems vaistams, kuriems gali būti išduotas 
PAL, tačiau jo trukmė pagal Reglamento 1768/92 lygi 0, PAL galiojimas turi būti 
pratęsiamas, taip pat jei yra atlikti pediatriniai tyrimai. Bendros pozicijos, iš dalies 
pakeičiančios Reglamentą 1768/92 dėl PAL, 52 straipsnyje aiškiai nenumatytas toks atvejis, 
todėl reikia jį pakeisti, paaiškinus, kad PAL galiojimo pratęsimas gali būti gautas net ir tuo 
atveju, jei reali PAL galiojimo trukmė lygi 0, ir taip išvengti diskusijų ateityje. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 17
35A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

35a) 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 
76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų ir preparatų1 pardavimo ir 
naudojimo apribojimų draudžiama pateikti 
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į rinką visuomenei skirtas 1 ir 2 kategorijos 
kancerogenines, mutagenines arba 
toksiškas reprodukcijai medžiagas, 
apibrėžtas pagal 1967 m. birželio 27 d. 
Direktyvą 67/548/EEB dėl pavojingų 
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir 
ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir 
kitų teisės aktų suderinimo2.
________________

1OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB (OL L 
33, 2006 24, p. 28).
2 OL L 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais Komisijos direktyvos 2004/73/EB 
pakeitimais (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Naujas pakeitimas dėl naujų atradimų (62 straipsnio 2d punktas). Naujausi Vokietijoje atlikti 
tyrimai parodė, kad toksiškos reprodukcijai medžiagos naudojamos kaip pagalbinės 
medžiagos daugiau kaip 50 medicinos produktų, parduodamų pagal receptą ir be jo. Pagal 
Bendrijos teisės aktų nustatytą standartą draudžiama parduoti visuomenei skirtas 
kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas ar preparatus, savo 
sudėtyje turinčius šių medžiagų. Kosmetikos produktams buvo padaryta išimtis, tačiau 
medicinos produktams ši nuostata vis dar taikoma. Nors ypatingais atvejais tokių medžiagų 
kaip veikliųjų medžiagų naudojimas gali būti pagrįstas, negalima daryti išimties pagalbinėms 
medžiagoms, tuo labiau, kad yra kitų alternatyvų.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 18
35B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

35b) Kadangi 1, 2 ir 3 kategorijos 
medžiagos, pagal Direktyvą 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, gali kelti pavojų žmonių 
sveikatai, draudžiama jas naudoti kaip 
medicinos produktų pagalbinių medžiagų 
arba apvalkalų komponentus. 3 kategorijos 
medžiaga gali būti naudojama medicinos 
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produktuose kaip pagalbinės medžiagos 
arba apvalkalo komponentas, jei ją, 
Žmonėms skirtų vaistų komiteto nuomone, 
galima naudoti medicinos produktuose.

Or. en

Pagrindimas

Naujas pakeitimas dėl naujų atradimų (62 straipsnio 2d punktas). Naujausi Vokietijoje atlikti 
tyrimai parodė, kad toksiškos reprodukcijai medžiagos naudojamos kaip pagalbinės 
medžiagos daugiau kaip 50 medicinos produktų, parduodamų pagal receptą ir be jo. Tai 
padidina šios medžiagos poveikio riziką. Tai kelia ypač didelę riziką nėščiosioms, nes 
padidėja naujagimių berniukų genitalijų išsigimimo galimybės. Turi būti uždrausta 1 ir 2 
kategorijos kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas naudoti 
medicinos produktuose kaip pagalbines medžiagas arba kaip apvalkalų komponentus. 
Analogiškai kaip ir teisės aktuose dėl kosmetikos produktų 3 kategorijos kancerogenines, 
mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas gali būti leidžiama naudoti tik tuo 
atveju, jei nustatyta, kad jos nekenksmingos.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 19
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, Pediatrijos 
komitetas priima nuomonę, kurią sudaro 
daugumos narių pozicija. Nuomonėje 
paminimos išsiskiriančios pozicijos, kartu 
išdėstant tokių pozicijų argumentus.

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, Pediatrijos 
komitetas priima nuomonę, kurią sudaro 
daugumos narių pozicija. Nuomonėje 
paminimos išsiskiriančios pozicijos, kartu 
išdėstant tokių pozicijų argumentus.
Nuomonė turi būti viešai skelbiama.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies įtraukiamas 22 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo 
svarstymo metu. Svarbu užtikrinti, kad Pediatrijos komiteto nuomonė būtų viešai 
paskelbiama.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 20
5A STRAIPSNIS (naujas)

5a straipsnis
Pediatrijos komiteto nariai ir ekspertai 
dirba visuomenės labui ir yra 
nepriklausomi. Jie neturi finansinių ar 
kitokių interesų farmacijos pramonėje, 
galinčių daryti poveikį jų nešališkumui.
Visi tiesioginiai arba netiesioginiai 
interesai, kurie galėtų būti susiję su 
farmacijos pramone, įtraukiami į 
Agentūros tvarkomą registrą, prieinamą 
visuomenei. Registro duomenys kasmet 
atnaujinami.
Pediatrijos komiteto nariai ir ekspertai 
kiekvieno posėdžio metu praneša apie bet 
kokius konkrečius interesus, kurie, 
atsižvelgiant į darbotvarkės klausimus, 
galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų 
nepriklausomumą.
Reikalaujama, kad Pediatrijos komiteto 
nariai ir ekspertai, net ir nustoję eiti savo 
pareigas, neatskleistų informacijos, 
laikomos profesine paslaptimi.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies įtraukiamas 5 Komisijos pasiūlymo straipsnis su 24 pakeitimu, patvirtintu 
2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo svarstymo metu. Būtina paaiškinti, kad Pediatrijos komiteto 
nariai turėtų dirbti visuomenės labui ir pranešti apie visus tiesioginius arba netiesioginius 
interesus, kurie galėtų būti susiję su farmacijos pramone.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 21
23 STRAIPSNIO 1  DALIS 1A PUNKTAS (naujas)

Valstybė narė per trisdešimt dienų savaime 
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pripažįsta, jog atitinka reikalavimus.

Or. xm

Pagrindimas

From the point of view of the practical application of the directive, it is appropriate to set a 
deadline for Member States to approve PIPs.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 22
23 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Pareiškėjas taip pat gali paprašyti 
įtraukti į nuomonę pažymą apie atitiktį 
pediatrinių tyrimų planui; šiuo atveju 
taikoma 25 straipsnyje numatyta procedūra 
ir priimtą sprendimą privalo vykdyti 
kompetentingos įstaigos. Pareiškėjas gali 
paprašyti nesilaikyti 25 straipsnio 4 
pastraipoje nustatyto laikotarpio.

Or. el

Pagrindimas

The objectives of the proposal for a regulation include the further development of paediatric 
medicinal products, particularly by providing appropriate incentives and by ensuring high 
quality research and suitable approval procedures for these products. The principal condition 
for the promotion and development of medicinal products is compliance with general 
requirements in respect of market authorisation procedures in accordance with Article 23(1). 
Concerning medicinal products for which marketing authorisation has been issued under the 
mutual recognition or (decentralised) national approval procedure, the proposal for a 
regulation requires compliance to be monitored by all national authorities without, however, 
establishing fixed deadlines for reaching a decision. In this case, the Paediatric Committee is 
the most appropriate body to review compliance with the paediatric research programme and 
it would be preferable for this to be endorsed by a decision of the European Medicines 
Agency, without the need to obtain decisions by all the Member States. 

Pakeitimas neprieštarauja Tarybos bendrosios pozicijos 52 straipsnio 1 dalies pakeitimams ir 
EP darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio nuostatoms.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 23
25 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Per 30 dienų nuo pagal 2 dalį pateikto 
prašymo peržiūrėti nuomonę gavimo 
Pediatrijos komitetas, paskyręs naują 
pranešėją, priima naują nuomonę, kuria 
patvirtinama ar patikslinama jo ankstesnė 
nuomonė. Nuomonė tinkamai pagrindžiama, 
o motyvų, kuriais remiantis buvo padaryta 
išvada, išdėstymas pridedamas prie naujos 
nuomonės, kuri tampa galutine.

3. Per 30 dienų nuo pagal 2 dalį pateikto 
prašymo peržiūrėti nuomonę gavimo 
Pediatrijos komitetas, paskyręs naują 
pranešėją, priima naują nuomonę, kuria 
patvirtinama ar patikslinama jo ankstesnė 
nuomonė. Pranešėjas gali užduoti 
klausimus tiesiogiai pareiškėjui. 
Pareiškėjas gali pasiūlyti atsakyti į 
klausimus. Pranešėjas nedelsdamas raštu 
informuoja Pediatrijos komitetą apie 
bendravimą su pareiškėju. Nuomonė 
tinkamai pagrindžiama, o motyvų, kuriais 
remiantis buvo padaryta išvada, išdėstymas 
pridedamas prie naujos nuomonės, kuri 
tampa galutine.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas turi atstovauti komitetui ir informuoti jį apie bendravimą su pareiškėju. (Dar 
kartą įtraukiamas 41 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo svarstymo metu.)

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 24
28 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA

Jei leidimas išduodamas ir jei kompetentinga 
institucija mano, kad informacija bus 
naudinga pacientams, visų šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje ir prireikus
vaistinio preparato pakuotės lapelyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar kompetentinga 
institucija patvirtinto visas vaistinio 
preparato pediatrines indikacijas.

Jei leidimas išduodamas ir jei kompetentinga 
institucija mano, kad informacija bus 
naudinga pacientams, visų šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje ir susumuojami
vaistinio preparato pakuotės lapelyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar kompetentinga 
institucija patvirtinto visas vaistinio 
preparato pediatrines indikacijas. 
Informacija turi būti pateikta taip, kad būtų 
galima atskirti patvirtintas ir nepatvirtintas 
pediatrines indikacijas.
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Or. fr

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas 43 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo svarstymo 
metu.

Amendment by Marios Matsakis

Amendment 25
ARTICLE 28, PARAGRAPH 1, SUBPARAGRAPH 2

Jei leidimas išduodamas ir jei kompetentinga 
institucija mano, kad informacija bus 
naudinga pacientams, visų šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje ir prireikus
vaistinio preparato pakuotės lapelyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar kompetentinga 
institucija patvirtinto visas vaistinio 
preparato pediatrines indikacijas.

Jei leidimas išduodamas ir jei kompetentinga 
institucija mano, kad informacija bus 
naudinga pacientams, visų šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje ir susumuojami
vaistinio preparato pakuotės lapelyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar kompetentinga 
institucija patvirtinto visas vaistinio 
preparato pediatrines indikacijas. 
Informacija turi būti pateikta taip, kad būtų 
galima atskirti patvirtintas ir nepatvirtintas 
pediatrines indikacijas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 26
28 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PASTRAIPA

Jei leidimas išduodamas ir jei kompetentinga 
institucija mano, kad informacija bus 
naudinga pacientams, visų šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje ir prireikus 
vaistinio preparato pakuotės lapelyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar kompetentinga 
institucija patvirtinto visas vaistinio 
preparato pediatrines indikacijas.

Jei leidimas išduodamas ir jei kompetentinga 
institucija mano, kad informacija bus 
naudinga pacientams, visų šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaistinio preparato 
charakteristikų santraukoje ir prireikus 
vaistinio preparato pakuotės lapelyje, 
neatsižvelgiant į tai, ar kompetentinga 
institucija patvirtinto visas vaistinio 
preparato pediatrines indikacijas. 
Informacija turi būti pateikta taip, kad būtų 
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galima atskirti patvirtintas ir nepatvirtintas 
pediatrines indikacijas.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies įtraukiamas 43 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo 
svarstymo metu.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 27
33 STRAIPSNIS

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją. Šie 
terminai nurodomi Agentūros 
koordinuojamame visuomenei prieinamame 
registre.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vaistiniais preparatais, kuriuos 
leidžiama vartoti esant pediatrinei 
indikacijai, jau anksčiau buvo leista 
prekiauti, tik jie buvo skirti kitoms 
indikacijoms, leidimo prekiauti turėtojas per 
šešis mėnesius nuo leidimo prekiauti esant 
pediatrinei indikacijai išdavimo pateikia 
vaistinį preparatą į rinką, atsižvelgdamas į 
pediatrinę indikaciją. Šie terminai nurodomi 
Agentūros koordinuojamame visuomenei 
prieinamame registre.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 28
33 STRAIPSNIS

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją. Šie 

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vaistiniais preparatais, kuriuos 
leidžiama vartoti esant pediatrinei 
indikacijai, jau anksčiau buvo leista 
prekiauti, tik jie buvo skirti kitoms 
indikacijoms, leidimo prekiauti turėtojas, jei 
įmanoma, per vienus metus nuo prekiauti 
esant pediatrinei indikacijai išdavimo 
pateikia vaistinį preparatą į rinką, 
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terminai nurodomi Agentūros 
koordinuojamame visuomenei prieinamame 
registre.

atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją. Šie 
terminai nurodomi Agentūros 
koordinuojamame visuomenei prieinamame 
registre.

Or. fr

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies įtraukiamas 46 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo 
svarstymo metu.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 29
33 STRAIPSNIS

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vaistiniais preparatais, kuriuos 
leidžiama vartoti esant pediatrinei 
indikacijai, jau anksčiau buvo leista 
prekiauti, tik jie buvo skirti kitoms 
indikacijoms, leidimo prekiauti turėtojas per 
dvejus metus nuo leidimo prekiauti esant 
pediatrinei indikacijai išdavimo pateikia 
vaistinį preparatą į rinką, atsižvelgdamas į 
pediatrinę indikaciją. Šie terminai nurodomi 
Agentūros koordinuojamame visuomenei 
prieinamame registre.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vaistiniais preparatais, kuriuos 
leidžiama vartoti esant pediatrinei 
indikacijai, jau anksčiau buvo leista 
prekiauti, tik jie buvo skirti kitoms 
indikacijoms, leidimo prekiauti turėtojas, jei 
įmanoma, per vienus metus, bet ne ilgiau 
kaip per dvejus metus nuo prekiauti esant 
pediatrinei indikacijai išdavimo pateikia 
vaistinį preparatą į rinką, atsižvelgdamas į 
pediatrinę indikaciją. Šie terminai nurodomi 
Agentūros koordinuojamame visuomenei 
prieinamame registre.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies įtraukiamas 46 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo 
svarstymo metu. Given the considerable incentives given to the industry for the completion of 
a paediatric investigation plan, medicinal products that have been authorised for a paediatric 
indication should be placed on the market as soon as possible.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 30
34 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Dėl ypatingų susirūpinimą keliančių 
priežasčių kompetentinga institucija gali 
reikalauti, kad, kaip sąlyga išduoti leidimą 
prekiauti, būtų numatyta rizikos valdymo 
sistema ar atlikti ir pateikti peržiūrai tam 
tikri tyrimai po vaistinio preparato 
pateikimo į rinką. Rizikos valdymo sistemą 
sudaro farmakologinio budrumo veiksmų ir 
intervencijų visuma, kurios tikslas –
nustatyti, apibūdinti, užkirsti kelią ar kiek 
įmanoma sumažinti su vaistiniais preparatais 
susijusią riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.

2. Sprendimas suteikti leidimą prekiauti 
esant pediatrinei indikacijai priklauso nuo 
to, ar pareiškėjas įgyvendino rizikos 
valdymo sistemą. Prireikus kompetentinga 
institucija gali taip pat reikalauti atlikti tam 
tikrus tyrimus. Rizikos valdymo sistemą 
sudaro farmakologinio budrumo veiksmų ir 
intervencijų visuma, kurios tikslas –
nustatyti, apibūdinti, užkirsti kelią ar kiek 
įmanoma sumažinti su vaistiniais preparatais 
susijusią riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas 47 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo svarstymo 
metu.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 31
34 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Dėl ypatingų susirūpinimą keliančių 
priežasčių kompetentinga institucija gali 
reikalauti, kad, kaip sąlyga išduoti leidimą 
prekiauti, būtų numatyta rizikos valdymo 
sistema ar atlikti ir pateikti peržiūrai tam 
tikri tyrimai po vaistinio preparato 
pateikimo į rinką.. Rizikos valdymo sistemą 
sudaro farmakologinio budrumo veiksmų ir 
intervencijų visuma, kurios tikslas –
nustatyti, apibūdinti, užkirsti kelią ar kiek 
įmanoma sumažinti su vaistiniais preparatais 
susijusią riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.

2. Sprendimas suteikti leidimą prekiauti 
esant pediatrinei indikacijai priklauso nuo
to, ar pareiškėjas įgyvendino rizikos 
valdymo sistemą. Prireikus kompetentinga 
institucija gali taip pat reikalauti atlikti tam 
tikrus tyrimus. Rizikos valdymo sistemą 
sudaro farmakologinio budrumo veiksmų ir 
intervencijų visuma, kurios tikslas –
nustatyti, apibūdinti, užkirsti kelią ar kiek 
įmanoma sumažinti su vaistiniais preparatais 
susijusią riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.
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Or. en

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas 47 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo svarstymo 
metu. Rizikos valdymo sistema visada turi būti baigta prieš suteikiant leidimą prekiauti 
vaistiniais preparatais, kuriuos leidžiama naudoti esant pediatrinei indikacijai.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 32
+34 STRAIPSNIO 2A DALIS (NAUJA)

2a. Papildant 1 ir 2 straipsnių nuostatas, 
išduodant leidimus prekiauti vaistiniais 
preparatais esant pediatrinei indikacijai, 
turi būti taikomos nuostatos dėl 
farmakologinio budrumo, kaip numatyta 
Reglamente (EB) Nr. 726/2004 ir 
Direktyvoje 2001/83/EB.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant geresnio reguliavimo reikėtų remtis normomis, jau priimtomis kituose įstatymuose, 
kurie turi būti taikomi pagal šį Reglamentą, ypač dėl farmakologinio budrumo. Pakeičia 9 
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 33
34 STRAIPSNIO 2A DALIS (NAUJA)

2a. Farmakologinio budrumo duomenys 
apie neigiamą vaistų poveikį, praneštą prieš 
pradedant arba pradėjus jais prekiauti, 
įtraukiami į viešą registrą.

Or. en
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Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas 83rev pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo svarstymo 
metu. Svarbiausia, kad farmakologinio budrumo duomenys būtų įtraukti į viešą registrą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 34
34A STRAIPSNIS (naujas)

34a straipsnis
Farmakologinio budrumo duomenys apie 
neigiamą vaistų poveikį, praneštą prieš 
pradedant arba pradėjus jais prekiauti, 
įtraukiami į viešą registrą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 35
35 STRAIPSNIO 2A DALIS (NAUJA)

Farmakologinio budrumo duomenys apie 
neigiamą vaistų poveikį, praneštą prieš 
pradedant arba pradėjus jais prekiauti, 
įtraukiami į viešą registrą.

Or. fr

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas 83 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmoji svarstymo 
metu.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 36
36 STRAIPSNIO 2 DALIS



AM\604731LT.doc 15/2 PE 370.256v01-00

LT

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį į leidimą 
prekiauti įrašomas 28 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas patvirtinimas.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį į leidimą 
prekiauti įrašomas 28 straipsnio 3 dalyje 
nurodytas patvirtinimas ir sprendimas, 
susijęs su 23 straipsnio 3a dalyje nurodyta 
pažyma.

Or. el

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas atsižvelgiant į 23 straipsnio pakeitimą (žr. anksčiau nurodytą atitinkamą 
pakeitimą). Pakeitimas neprieštarauja Tarybos bendrosios pozicijos 52 straipsnio 1 dalies 
pakeitimams ir EP darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnio nuostatoms.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 37
36 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000.
.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000, arba vaistams, kurių 
veiklioji medžiaga jau saugoma patento 
tam pačiam naudojimui pediatrijoje arba 
formulės arba ES gavo duomenų 
išimtinumo ar rinkos išimtinumo teisę tam 
pačiam naudojimui pediatrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas 52 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmoji svarstymo 
metu. Nebūtina suteikti atlygį pagal 36 straipsnį, jei su tuo pačiu formulės naudojimu 
pediatrijoje susiję patentais jau suteikiama rinkos išimtinumo teisė.
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 38
36 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000 arba vaistams, kurių 
veiklioji medžiaga jau saugoma patento 
tam pačiam naudojimui pediatrijoje arba 
formulės.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina suteikti atlygį pagal 36 straipsnį, jei su tuo pačiu formulės naudojimu pediatrijoje 
susiję patentais jau suteikiamas rinkos išimtinumas. Nepriėmus šio pakeitimo nepagrįstai bus 
taikoma suaugusiesiems skirtų preparatų apsauga, todėl padidės bendrosios sveikatos 
priežiūros biudžetų išlaidos.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 39
36 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000 arba vaistams, kurių 
veiklioji medžiaga jau saugoma patento 
tam pačiam naudojimui pediatrijoje arba 
formulės.
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Or. en

Pagrindimas

Nebūtina suteikti atlygį pagal 36 straipsnį, jei su tuo pačiu formulės naudojimu pediatrijoje 
susijusiais patentais jau suteikiamas rinkos išimtinumas. Nepriėmus šio pakeitimo nepagrįstai 
bus taikoma suaugusiesiems skirtų preparatų apsauga, todėl padidės bendrosios sveikatos 
priežiūros biudžetų išlaidos.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 40
36 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistiniams 
preparatams, kurie saugomi papildomos 
apsaugos liudijimo pagal Reglamentą (EEB) 
Nr. 1768/92 arba pagal patentą, kuris 
suteikia teisę gauti papildomos apsaugos 
liudijimą. Jos netaikomos vaistiniams 
preparatams, kurie priskirti retiesiems 
vaistiniams preparatams pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000 arba vaistams, kurių 
veiklioji medžiaga jau saugoma patento 
tam pačiam naudojimui pediatrijoje arba 
formulės.

Or. fr

Pagrindimas

Dar kartą iš dalies įtraukiamas 52 pakeitimas, patvirtintas 2005 m. rugsėjo 7 d. pirmojo 
svarstymo metu.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 41
45 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Pasikonsultavusi su Agentūra, Komisija 
nubrėžia 3 dalies taikymui skirtas 
mokslines gaires tyrimų svarbos įvertinimo 
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kriterijams nustatyti.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija, remdamasi Agentūros moksline išvada, turėtų 
nuspręsti, kurie tyrimai būtini ir (arba) tiesiogiai susiję. Pakeičia 12 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 42
52 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

EEB Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio e) punktas

„e) „Prašymas pratęsti galiojimą“ – tai 
prašymas pratęsti liudijimo galiojimą pagal 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir … … 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. .../...+ dėl pediatrijoje vartojamų 
vaistinių preparatų* 36 straipsnį;

„e) „Prašymas pratęsti galiojimą“ – tai 
prašymas pratęsti liudijimo galiojimą pagal 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir … … 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. .../...+ dėl pediatrijoje vartojamų 
vaistinių preparatų* 36 straipsnį; jei pagal 
šio Reglamento 13 straipsnio 1 dalies 
nuostatas nebuvo pasiektas patenkinamas 
laikotarpis, „prašymas pratęsti galiojimą“ –
tai prašymas išduoti liudijimą, galiojantį 
šešis mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinį tekstą šešiems mėnesiams laikotarpis pratęsiamas tik tiems produktams, 
kuriems išduotas papildomos apsaugos liudijimas.  Daugelis vaistų dėl didelės terapinės 
svarbos patvirtinama per mažiau kaip penkerių metų laikotarpį, todėl jiems galiojimo laikas 
negali būti pratęsiamas naudojant papildomos apsaugos liudijimą.  Pagal dabartinį tekstą šie 
vaistai neatitiktų kriterijų, taikomų norint pratęsti pediatrijoje vartojamiems vaistams išduoto 
liudijimo galiojimą. Rezultatas būtų toks, kad bus delsiama atlikti šių produktų pediatrinius 
klinikinius tyrimus: uždraudus pratęsti produktų, kuriems taikoma skubos tvarka, apsaugos 
liudijimo galiojimą, gyvybiškai svarbiais vaistais būtų pradėta prekiauti daug vėliau. Šiuo 
pakeitimu siekiama labiau atsižvelgti į reglamento paskirtį ir padidinti pediatrinių klinikinių
tyrimų, ypač atliekamų su gyvybiškai svarbiais vaistais, skaičių.
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Pakeitimą pateikė Jolanta Dičkutė

Pakeitimas 43
52 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

EEB Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio e punktas

„e) „Prašymas pratęsti galiojimą“ – tai 
prašymas pratęsti liudijimo galiojimą pagal 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir … … 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. .../...+ dėl pediatrijoje vartojamų 
vaistinių preparatų* 36 straipsnį;

„e) „Prašymas pratęsti galiojimą“ – tai 
prašymas pratęsti liudijimo galiojimą pagal 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir … … 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. .../...+ dėl pediatrijoje vartojamų 
vaistinių preparatų* 36 straipsnį; jei pagal 
šio Reglamento 13 straipsnio 1 dalies 
nuostatas nebuvo pasiektas patenkinamas 
laikotarpis, „prašymas pratęsti galiojimą“ –
tai prašymas išduoti liudijimą, galiojantį 
šešis mėnesius.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 27 konstatuojamosios dalies pakeitimą, pateiktą to paties autoriaus.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Frédérique Ries

Pakeitimas 44
52 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

EEB Reglamento Nr. 1768/92 7 straipsnio 4 dalis

4. Prašymas pratęsti jau išduoto liudijimo 
galiojimą pateikiamas ne vėliau kaip likus 
dvejiems metams iki liudijimo galiojimo 
pabaigos“;
.

4. Prašymas pratęsti jau išduoto liudijimo 
galiojimą pateikiamas ne vėliau kaip likus 
šešiems mėnesiams iki liudijimo galiojimo 
pabaigos“;

Or. en

Pagrindimas

Papildomo apsaugos liudijimo galiojimo laiko pratęsima riba, numatyta 52 straipsnio 2 
dalyje, turi būti sumažinta nuo dvejų metų iki šešių mėnesių, likusių iki liudijimo galiojimo 
pabaigos: daugelyje įstaigų pediatriniai klinikiniai tyrimai negali būti baigti, kol nebus 
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pasiektas paskutinis produkto gyvavimo ciklo etapas. Daugeliue atvejų atlikti pediatrinius 
tyrimus neturint aiškios ir tikslios informacijos apie medicinos produkto veiksmingumą ir 
saugumą suaugusiesiems (neigiamas poveikis, kontraindikacijos ir sąveika su kitais vaistais) 
būtų neetiška, taip pat nebūtų užtikrinama tinkama tyrimuose dalyvaujančių vaikų apsauga.
Be to, patartina sumažinti papildomo apsaugos liudijimo galiojimo laiko pratęsimo laikotarpį 
nuo dvejų metų iki šešių mėnesių siekiant paskatinti pareiškėją tęsti savo tyrimus ir taip 
padidinti tyrimų laikotarpį.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 45
52 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS

7 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92)

4a. Nepažeidžiant 4 dalies nuostatų, 
penkerius metus po to, kai įsigaliojo 
Reglamentas (EB) Nr. .../...+, prašymas 
pratęsti jau išduoto liudijimo galiojimą 
pateikiamas ne vėliau kaip likus šešiems 
mėnesiams iki liudijimo galiojimo 
pabaigos.

Or. xm

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad yra vaistų, kuriems patentų suteikiamos apsaugos galiojimo laikas 
pasibaigia per dvejus metus nuo direktyvos priėmimo, būtina užtikrinti galimybę pratęsti 
šiems vaistams patentų suteikiamos apsaugos galiojimo laiką.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 46
54 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (NAUJAS)

117 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas) (Direktyva 2001/83/EB)

Direktyvos 2001/83/EB 117 straipsnio 1 
dalis papildoma šiuo punktu:
„da) jo sudėtyje yra kancerogeninių, 
mutageninių ir toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, kurios išvardytos Direktyvos 
67/548/EEB1 I priede ir kurios yra 
pagalbinių medžiagų arba apvalkalo 
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komponentai.
______

1 OL L 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais Komisijos direktyvos 2004/73/EB 
pakeitimais (OL L 152, 2004 4 28, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Naujas pakeitimas dėl naujų atradimų (62 straipsnio 2d punktas). Naujausi Vokietijoje atlikti 
tyrimai parodė, kad toksiškos reprodukcijai medžiagos naudojamos kaip pagalbinės 
medžiagos daugiau kaip 50 medicinos produktų, parduodamų pagal receptą ir be jo.
Medicinos produktai, kurių pagalbinės medžiagos arba apvalkalo sudėtyje yra 
kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų, turėtų būti išimti iš rinkos.
Yra alternatyvių medicinos produktų, skirtų tai pačiai ligai gydyti. Gamintojai galėtų kreiptis 
dėl leidimo keitimo, kad galėtų prekiauti pakeistais medicinos produktais, kurių pagalbinės 
medžiagos arba apvalkalo sudėtyje nėra kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų. Yra pakankamai daug ir plačiai naudojamų alternatyvių medžiagų.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer
Pakeitimas 47

54 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS (NAUJAS)
1 priedo 3.2.2.4a punktas (Direktyva 2001/83/EB)

Direktyvos 2001/83/EB 1 priedo 3.2.2.4a 
punktas papildomas šia pastraipa:

„1, 2 ir 3 kategorijos medžiagos, pagal 
Direktyvą 67/548/EEB1 klasifikuojamos 
kaip kancerogeninės, mutageninės ir 
toksiškos reprodukcijai, negali būti 
naudojamos kaip medicinos produktų 
pagalbinių medžiagų arba apvalkalų 
komponentai.  3 kategorijos medžiaga gali 
būti naudojama, jei, Žmonėms skirtų vaistų 
komiteto nuomone, ją galima naudoti 
medicinos produktuose.
______

1 OL L 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais Komisijos direktyvos 2004/73/EB 
pakeitimais (OL L 152, 2004 4 28, p. 1).

Or. en
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Pagrindimas

Naujas pakeitimas dėl naujų atradimų (62 straipsnio 2d punktas). Naujausi Vokietijoje atlikti 
tyrimai parodė, kad toksiškos reprodukcijai medžiagos naudojamos kaip pagalbinės 
medžiagos daugiau kaip 50 medicinos produktų, parduodamų pagal receptą ir be jo. Tai 
padidina šios medžiagos poveikio riziką.
Tai kelia ypač didelę riziką nėščiosioms, nes padidėja naujagimių berniukų genitalijų 
išsigimimo galimybės.
Taigi būtina užtikrinti, kad kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai 

medžiagos ateityje nebūtų naudojamos nei kaip pagalbinės medžiagos, nei gaminant 
apvalkalus. Taigi vykdant pagalbinių medžiagų kontrolę būtina apibrėžti, kad minėtųjų 
medžiagų negalima naudoti.


