
PR\731036LT.doc PE409.420v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/0045(COD)

26.6.2008

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 
keičiančios Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl 
vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Françoise Grossetête



PE409.420v01-00 2/10 PR\731036LT.doc

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 
2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl vaistų rinkodaros pažymėjimų 
sąlygų keitimo
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0123),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0137/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Galimybė pateikti bendrą paraišką 
dėl vieno ar kelių identiškų pakeitimų, 
norint pakeisti keleto rinkodaros 
pažymėjimų sąlygas, turi būti taikoma 
visų tipų pakeitimams, siekiant 
supaprastinti ir tobulinti procedūras.

Or. fr
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Pagrindimas

Atrodo, svarbu, kad kitų tipų pakeitimams būtų taikoma ši galimybė pateikti bendrą paraišką 
dėl vieno ar kelių identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto rinkodaros pažymėjimų, kuriuos 
išdavė ta pati kompetentinga institucija, sąlygas. Iš tiesų ši sistema gerokai palengvintų 
administracinę naštą, paraiškų svarstymą, o pacientams būtų naudinga, nes būtų vienu metu 
įgyvendinti priimti pakeitimai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal dabartinę sistemą Reglamente (EB) Nr. 1084/2003 (8 konstatuojamoji dalis) ir 
Reglamente (EB) Nr. 1085/2003 numatoma galimybė papildant rinkodaros pažymėjimus 
pateikti išsamią atskirą paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą dėl vaisto, kuriuo prekiauti 
jau buvo leista, tačiau suteikiant jam kitą pavadinimą ir nurodant kitą vaisto charakteristikų 
santrauką. Ši galimybė turėtų būti išlaikyta. Kai kurie vaistų pavadinimai glaudžiai susiję su 
patologija ir, jeigu reikėtų išlaikyti tą patį pavadinimą vaisto, skirto gydyti visiškai kitokiai 
patologijai, tai turėtų žalingą poveikį pacientui.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
„125c straipsnis

Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– Dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, turi būti 
taikoma visų tipų pakeitimams.
– Papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką.“

Or. fr

Pagrindimas

Pirma, atrodo, svarbu, kad kitų tipų pakeitimams būtų taikoma ši galimybė pateikti bendrą 
paraišką. Antra, dabartinėje sistemoje numatyta galimybė papildant rinkodaros pažymėjimus 
pateikti išsamią atskirą paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą dėl vaisto, kuriuo prekiauti 
jau buvo leista, tačiau suteikiant jam kitą pavadinimą ir nurodant kitą vaisto charakteristikų 
santrauką. Ši galimybė turėtų būti išlaikyta. Kai kurie vaistų pavadinimai susiję su patologija 
ir, jeigu reikėtų išlaikyti tą patį pavadinimą vaisto, skirto gydyti kitokiai patologijai, tai turėtų 
žalingą poveikį pacientui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1) Bendrosios aplinkybės

Ne vienas vaisto aspektas pakinta jo gyvavimo ciklo metu. Technologijų pažanga ir naujieji 
moksliniai duomenys suteikia galimybę pagerinti esamus vaistus. Ši pažanga susijusi, 
pavyzdžiui, su vaistų gamyba, gryninimo metodais ar net naujos terapinės indikacijos 
nustatymu ir pacientams skirtų anotacijų, kuriuose pateikiama nauja surinkta, kai buvo 
patirtas šalutinis poveikis, informacija apie saugumą, atnaujinimu. Be to, dėl vaistų pramonės 
konsolidacijos susijungiant įmonėms ir įsigyjant įmones taip pat kyla daug administracinių 
pakeitimų, pavyzdžiui, vaistų įmonės pavadinimo arba adreso keitimas. Visi šie pakeitimai 
vadinami variacijomis ir apie juos vaisto rinkodaros pažymėjimų savininkai privalo pranešti 
kompetentingoms institucijoms.

Vaistų pramonė didelę savo reguliavimo darbo dalį skiria šių keitimų tvarkymui. Pavyzdžiui, 
vidutinio dydžio įmonė, gaminanti nepatentinius vaistus ir turinti daugiau kaip 400 
klasifikuotų vaistų (įskaitant, įvairių vaistų formas ir dozes), pateikia iš viso daugiau kaip 
4 000 pakeitimų per metus. Didelės įmonės atveju šis skaičius yra apie 19 000.

2) Silpna dabartinė teisės aktuose numatytų reikalavimų dėl vaistų rinkodaros 
pažymėjimų sąlygų keitimo sistema 

Dabartinė keitimų tvarkymo sistema tampa vis labiau neveiksminga ir ja nėra patenkintos nei 
institucijos, nei vaistų pramonė. 

Kadangi dėl 80 % visų žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimai 
išduodami taikant nacionalinę procedūrą, šis direktyvų persvarstymas išties reikšmingas 
Europos Sąjungos vaistų rinkai. 

Išskirtinai nacionalinių rinkodaros pažymėjimų išdavimui taikomi tokie patys reikalavimai, 
kaip ir išduodant europinius rinkodaros pažymėjimus. Tačiau teisės aktuose nustatyti 
reikalavimai dėl rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nėra suderinti.

Išskirtinai nacionalinių rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas atliekamas remiantis 
specialiosiomis kiekvienos valstybės narės nuostatomis, kurios skiriasi nuo ES teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų.

Taigi dėl tokio paties keitimo, susijusio su vaistais, kurių rinkodaros pažymėjimai išduoti 
taikant nacionalines procedūras įvairiose valstybėse narėse, taikomi skirtingi reikalavimai 
dokumentams pateikti ir skirtinga vertinimo tvarka.

Tokia padėtis turi neigiamos įtakos: 
– papildoma ir nepagrįsta administracinė našta kompetentingoms institucijoms ir vaistų 
įmonėms;

– sunkumai numatyti keitimų įgyvendinimą;
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– dideli skirtumai, susiję su vaisto charakteristikų santraukų ir medicinos darbuotojams ir 
pacientams skirtų anatomijų pakeitimų pateikimo terminais, ir todėl neigiamas poveikis visam 
vaistų vidaus rinkos veikimui; 

– pacientams, nes kai kurie keitimai, kuriais pagerinamas vaisto veiksmingumas, gali iš viso 
neišvysti dienos šviesos arba gali būti vėluojama juos pateikti.

3) Numatomi patobulinimai

Pranešėja aktyviai remia Europos Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama peržiūrėti ir 
supaprastinti keitimų sistemą žmonių ir gyvūnų sveikatos labui. Būtų užtikrinta, kad visiems 
vaistams, neatsižvelgiant į procedūrą, pagal kurią buvo išduoti jų rinkodaros pažymėjimai, 
būtų taikomi tie patys keitimų vertinimo, patvirtinimo ir administracinio tvarkymo kriterijai.

Sistemos patobulinimas būtų naudingas ilgalaikėje perspektyvoje pacientams, kadangi, viena, 
tai padėtų pagerinti vaistus ir, antra, turėtų teigiamo poveikio kompetentingų institucijų 
išteklių panaudojimui siekiant geresnės visuomenės sveikatos apsaugos.

Supaprastinus vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimą, keičiant šias sąlygas būtų 
taikomi tokie patys leidimo atlikti pakeitimus, administracinio tvarkymo ir pateiktų pakeitimų 
kontrolės kriterijai, nesvarbu, kokia buvo taikyta teisinė procedūra išduodant tų vaistų 
rinkodaros pažymėjimus.

Todėl siekiant suderinti ir supaprastinti reikalavimus, svarbu, kad dėl vaistų rinkodaros 
pažymėjimų sąlygų keitimo būtų taikomi tokie paties teisės aktuose numatyti reikalavimai, 
nesvarbu kokia buvo taikyta pirminė įregistravimo procedūra. Tai būtų naudinga visiems: 
pacientams, institucijoms ir vaistų įmonėms.

Be šio suderinimo dėl visų vaistų taip pat būtų gerai supaprastinti vaistų rinkodaros 
pažymėjimų sąlygų keitimo reguliavimo sistemą, ypač dėl neesminių keitimų, kurių poveikis 
atitinkamo vaisto kokybei, saugumui ar veiksmingumui, yra nedidelis arba jokio. Komisijos 
Reglamentas dėl valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto leidimo prekiauti 
žmonėms skirtais vaistais ir veterinariniais vaistais sąlygų pakeitimo svarstymo, vienbalsiai 
priimtas 2008 m. birželio 10 d., gerokai supaprastina sistemą.

Norint įdiegti optimalią reguliavimo vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų tvarkymo 
sistemą, svarbu tiksliai nustatyti įvairius keitimų tipus. Komisija ketina parengti išsamius 
kiekvieno tipo keitimų sąrašus. Svarbu sukaupti šiuo metu veikiančių nacionalinių sistemų 
įgytą patirtį. Iš tiesų dėl vaistų, kuriais leista prekiauti taikant nacionalines procedūras, 
keitimo kai kurios valstybės narės, pvz., Vokietija, jau taikė paprastą pranešimų dėl daugelio 
keitimų, kurie, jų manymu, yra neesminiai, sistemą. Šie nacionaliniai įvairių tipų keitimų 
sąrašai buvo pagrindas parengti ES sąrašams.

Komisija siūlo kai kuriuos reikšmingus vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimų 
tvarkymo reguliavimo sistemos patobulinimus ir rengdama šį reglamentą ji itin rėmėsi 
Vokietijos pavyzdžiu. Proporcingumo tikslais šis reglamentas netaikomas homeopatiniams 
vaistams ir tradiciškai vartojamiems žoliniams vaistams, dėl kurių neišduoti rinkodaros 
pažymėjimai, bet kuriems taikoma supaprastinta registravimo procedūra. Pranešėja džiaugiasi 
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šia nuostata, nes ji padeda išvengti sudėtingesnės registravimo procedūros, kuri kai kuriose 
šalyse buvo daug paprastesnė. 

Tačiau galima dar patobulinti siūlomą sistemą, kai keitimas susijęs su keliais rinkodaros 
pažymėjimais, numatant galimybę pateikti vieną paraišką dėl visų šių pažymėjimų.

Savo reglamente Komisija įtvirtina šią galimybę numatyti tik neesminiams IA tipo keitimams.  
Tačiau norint, kad ši priemonė būtų išties naudinga (mažesnė administracinė našta ir 
lengvesnis keitimo svarstymas ir tuo pačiu metu vykstantis įgyvendinimas, susijęs su visais 
atitinkamais vaistais), svarbu šią galimybę numatyti ir kitų tipų keitimams: IB tipo 
neesminiams keitimams ir II tipo esminiams keitimams.

Tai Komisija siūlo tik vykdant pareigų paskirstymo procedūrą, aprašytą 20 straipsnyje. Kai 
išduodami atitinkami rinkodaros pažymėjimai taikant tai pačiai valstybei narei nacionalinę 
procedūrą, nėra pagrįsta taikyti šią pareigų paskirstymo procedūrą, kuri turėtų būti skirta 
rinkodaros pažymėjimų, išduotų skirtingų valstybių narių ar išduotų taikant  skirtingas 
pradines registravimo procedūras, sąlygų keitimui. Iš tiesų tik tokiomis aplinkybėmis 
atsiranda nauda, nes to paties keitimo ar kelių keitimų įvertinimo neatlieka skirtingos 
kompetentingos institucijos.

Dėl rinkodaros pažymėjimų papildymų Komisija siūlo, kad vaisto pavadinimas liktų toks 
pats, koks buvo nurodytas pirminiame rinkodaros pažymėjime (19 straipsnis).

Pagal dabartinę sistemą Reglamente (EB) Nr. 1084/2003 (8 konstatuojamoji dalis) ir 
Reglamente (EB) Nr. 1085/2003 numatoma galimybė papildant rinkodaros pažymėjimus 
pateikti išsamią atskirą paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą dėl vaisto, kuriuo prekiauti 
jau buvo leista, tačiau suteikiant jam kitą pavadinimą ir nurodant kitą vaisto charakteristikų 
santrauką.

Ši galimybė turėtų būti išlaikyta dabartinės sistemos. Iš tiesų kai kuriais atvejais gali būti 
svarbu kitu vardu įregistruoti rinkodaros pažymėjimo papildymą dėl nuorodos, kuri skiriasi 
nuo nuorodos, nurodytos įregistruojant pirminį rinkodaros pažymėjimą. Kai kurie vaistų 
pavadinimai glaudžiai susiję su patologija ir, jeigu reikėtų išlaikyti tą patį pavadinimą gydyti 
visiškai skirtingai patologijai, tai turėtų žalingą poveikį pacientui.
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