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FARMAKOPĖJOS KOMISIJOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Farmakopėjos komisija (toliau – Komisija) yra Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) viršininko įsakymu
sudaroma nuolatinė komisija.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Tarybos teisės aktais, susijusiais su Europos
farmakopėjos rengimu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-956 (Žin., 2007, Nr. 1265134), Tarnybos darbo reglamentu, patvirtintu Tarnybos viršininko 2004 m. spalio 22 d. įsakymu
Nr. 1A-541 (Žin., 2004, Nr. 162-5937) ir šiais nuostatais.
3. Komisijos nariai - kompetentingi specialistai, turintys farmacijos, chemijos, biochemijos,
mikrobiologijos, biologijos, veterinarijos universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne
mažesnę nei vienerių metų patirtį vaistinių preparatų rinkodaros teisės bylos atitinkamų modulių
vertinimo, vaistinių preparatų gamybos proceso plėtojimo, kokybės kontrolės, tyrimų metodikų
kūrimo farmacijos produktų įmonėse bei kokybės kontrolės nepriklausomose vaistinių preparatų
kontrolės laboratorijose, Europos farmakopėjos rengimo srityse, skiriami Tarnybos viršininko
įsakymu.
4. Komisijos pirmininkas privalo būti Tarnybos darbuotojas.
5. Komisijos narys, prieš pradėdamas darbą Komisijoje, privalo užpildyti ir pasirašyti Tarnybos
viršininko patvirtintą Farmakopėjos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą ir
Farmakopėjos komisijos nario interesų deklaraciją. Jeigu Farmakopėjos komisijos nario interesų
deklaracijoje pateikti duomenys pasikeičia, Komisijos narys privalo patikslinti deklaraciją ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.
6. Komisijos raštvedybą tvarko Tarnybos Vaistų kontrolės laboratorijos (toliau – Laboratorija)
vyriausiasis specialistas, atsakingas už organizacinę veiklą, rengiant Europos farmakopėją ir
standartinius terminus (toliau – vyr. specialistas), kuris yra Komisijos narys. Nesant vyriausiojo
specialisto jo funkcijas atlieka Laboratorijos vedėjas.
7. Komisijos nariams už darbą Komisijoje nemokama.
II. KOMISIJOS PASKIRTIS IR FUNKCIJOS
8. Komisijos paskirtis yra įgyvendinti Europos Tarybos 1964 m. liepos 22 d. Konvencijos dėl
Europos farmakopėjos rengimo (Žin., 2004, Nr. 120-4439) nuostatas.
9. Komisija atlieka šias funkcijas:

9.1. svarsto Lietuvos farmacijos pramonės įmonių ir Tarnybos struktūriniams padaliniams
aktualius klausimus, susijusius su Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių, bendrinių straipsnių,
monografijų ir kitų dokumentų rengimu;
9.2. svarsto Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių, bendrinių straipsnių ir monografijų projektus,
gaunamus iš Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (toliau - EDQM);
9.3. svarsto specialiuosius klausimus, susijusius su Europos farmakopėjos tekstais ir kitus
dokumentus, gaunamus iš EDQM;
9.4. pateikia pasiūlymus ar pataisymus dėl Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių, bendrinių
straipsnių ar monografijų išbraukimo, pakeitimo ar įrašymo į Europos farmakopėją.
III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
10. Komisija turi teisę:
10.1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių ir Lietuvos farmacijos pramonės įmonių informaciją
klausimais, susijusiais su Komisijos kompetencija;
10.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti dokumentų;
10.3. teikti pasiūlymus Tarnybos viršininkui dėl Komisijos darbo organizavimo ir tobulinimo.
11. Komisija privalo laikydamasi šių nuostatų 22, 23 ir 25 punktuose nustatytų terminų ir
kokybiškai vykdyti jai pavestas funkcijas.
12. Kol Komisija priims sprendimus dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbti informacijos apie
svarstymo eigą, jeigu tai gali pakenkti svarstymui arba sudaro valstybės, komercinę ar kitą
įstatymų saugomą paslaptį.
IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
13. Komisijos posėdžiai rengiami Komisijos pirmininkui gavus iš vyr. specialisto reikiamus
svarstyti dokumentus.
14. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, o jo nesant – pirmininko raštu įgaliotas kitas
Komisijos narys.
15. Komisijos pirmininkas:
15.1. organizuoja Komisijos darbą (inicijuoja Komisijos posėdžius, kartu su vyr. specialistu derina
posėdžio datą ir darbotvarkę bei kt.), pirmininkauja Komisijos posėdžiams, tvirtina Komisijos
sprendimus;
15.2. atsako už Komisijos veiklą.
16. Vyr. specialistas:
16.1. padeda Komisijos pirmininkui organizuoti Komisijos posėdžius, nustatyti posėdžio datą ir
rengti posėdžių darbotvarkę;
16.2. ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas iki posėdžio elektroniniu paštu informuoja
Komisijos narius apie numatomo posėdžio datą ir laiką;
16.3. ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio Komisijos nariams pateikia darbotvarkę ir
numatomą svarstyti medžiagą elektroniniu paštu;
16.4. rengia Komisijos posėdžių protokolus, tvarko Komisijos dokumentaciją, vykdo kitus
Komisijos pirmininko pavedimus.
17. Komisijos veiklos forma yra posėdis, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė
Komisijos narių.
18. Komisijos sprendimai priimami balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu jam pritaria
daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Kiekvienas Komisijos narys turi po
vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.
19. Komisijos narys privalo ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio elektroniniu paštu, o šių
nuostatų 25 punkte numatytu atveju - ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vyr. specialisto
elektroniniame laiške nurodytos datos, iki kurios būtina atsakyti dėl svarstomų klausimų,
informuoti Komisijos pirmininką arba šių nuostatų 14 punkte numatytu atveju – kitą Komisijos

pirmininko įgaliotą Komisijos narį ir vyr. specialistą, jeigu yra susijęs su posėdžio metu svarstomu
klausimu ar įžvelgia interesų konflikto riziką. Šis Komisijos narys neturi balsavimo teisės priimant
Komisijos sprendimą dėl konkretaus su jo interesais susijusio klausimo, tačiau jis gali pateikti
papildomą informaciją ir dalyvauti diskusijose svarstant šį klausimą.
20. Komisijos sprendimas siūlyti iš esmės keisti bendrojo skyriaus, bendrinio straipsnio ar
monografijos tekstą turi būti gerai apsvarstytas ir, jei būtina, pagrįstas tyrimų rezultatais.
21. Komisijos sprendimas komentuoti ar siūlyti keisti kurį nors iš šių nuostatų 9.2 – 9.4 punktuose
minimų dokumentą, turi būti svarbus dokumento tobulinimui. Pasiūlymas ar pastaba turi apibrėžti,
kokių veiksmų tikimasi, ir nurodyti to priežastis.
22. Komisija privalo priimti savo sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
reikiamų svarstyti dokumentų pateikimo Komisijos pirmininkui datos.
23. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodoma: posėdžio data, eilės numeris,
dalyviai, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai (pažymima, kiek balsavo „už“, „prieš“ ir kiek
susilaikė), kas nutarta posėdžio metu. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos
pirmininkas ir vyr. specialistas. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per
penkias darbo dienas po posėdžio.
24. Komisijos protokolai, Farmakopėjos komisijos narių konfidencialumo pasižadėjimai,
Farmakopėjos komisijos narių interesų deklaracijos ir kiti darbo dokumentai saugojami,
vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio
28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211) ir kitais teisės aktais.
25. Dokumentai, reikalaujantys skubaus (ne ilgiau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų)
atsakymo, Komisijos narių svarstomi elektroniniu paštu:
25.1. Komisija privalo svarstyti ir priimti savo sprendimą ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki
iš EDQM gautame reikiamame svarstyti dokumente nurodytos datos.
25.2. Vyr. specialistas elektroniniame laiške, kuriuo siunčia svarstomus dokumentus, nurodo datą,
iki kurios būtina atsakyti, ir prierašą, kad Komisijos nario neatsakymas į elektroninį laišką, reiškia
pritarimą svarstomoms šių nuostatų 9.2 – 9.3 punktuose išvardintų dokumentų pataisoms ar
nuostatoms, ar konkretaus Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių, bendrinių straipsnių,
monografijų ir kitų tekstų išbraukimui, pakeitimui ar įrašymui į Europos farmakopėją. Prierašas
elektroniniame laiške netaikomas šių nuostatų 19 punkte nurodytu atveju, tai yra, kai Komisijos
narys praneša, kad yra susijęs su svarstomu klausimu ar įžvelgia interesų konflikto riziką, tokio
nario neatsakymas nereiškia pritarimo svarstomoms šių nuostatų 9.2 – 9.3 punktuose išvardintų
dokumentų pataisoms ar nuostatoms, ar konkretaus Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių,
bendrinių straipsnių, monografijų ir kitų tekstų išbraukimui, pakeitimui ar įrašymui į Europos
farmakopėją ir jo nuomonė neįrašoma į suvestinę.
25.3. Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu daugiau kaip pusė Komisijos narių nuomonė
sutapo.
25.4. Vyr. specialistas sudaro atsakymų suvestinę ir ją nusiunčia elektroniniu paštu Komisijos
nariams susipažinti. Suvestinė saugoma šių nuostatų 24 punkte nurodyta tvarka.
25.5. Nepriėmus Komisijos sprendimo elektroniniu paštu, vyr. specialistas, suderinęs su Komisijos
pirmininku, kartu su atsakymų suvestine siunčia informaciją dėl posėdžio datos, laiko ir
darbotvarkės Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki numatomo posėdžio.
Toliau darbo organizavimas vykdomas pagal šių nuostatų 17 – 23 punktuose aprašytą tvarką.
V. KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ
26. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Komisijos nariai atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________________

