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Grozījums Nr. 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumi par farmakovigilanci, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 726/2004 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm12, 
tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz 
farmakovigilanci groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm13, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm14, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Direktīvu 2012/26/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz 
farmakovigilanci15, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 1027/2012, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 groza attiecībā uz 
farmakovigilanci16. Šie grozījumi attiecas 
tikai uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šie 
grozījumi paredz Aģentūrai jaunus 
uzdevumus attiecībā uz farmakovigilanci, 
tostarp Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, literatūras 
uzraudzību, informācijas tehnoloģiju rīku 
uzlabošanu un plašākas informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Turklāt 

(2) Noteikumi par farmakovigilanci, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 726/2004 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm12, 
tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz 
farmakovigilanci groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm13, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm14, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Direktīvu 2012/26/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz 
farmakovigilanci15, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 1027/2012, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 groza attiecībā uz 
farmakovigilanci16. Šie grozījumi attiecas 
tikai uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šie 
grozījumi paredz Aģentūrai jaunus 
uzdevumus attiecībā uz farmakovigilanci, 
tostarp Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, literatūras 
uzraudzību, informācijas tehnoloģiju rīku 
uzlabošanu un plašākas informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Turklāt 
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farmakovigilances tiesību akti paredz, ka 
Aģentūrai vajadzētu finansēt šos 
pasākumus no tirdzniecības atļauju turētāju 
maksām. Tādējādi tiktu izveidotas jaunas 
maksas kategorijas, lai segtu jaunos un 
specifiskos Aģentūras uzdevumus.

farmakovigilances tiesību akti paredz, ka 
Aģentūrai vajadzētu finansēt šos 
pasākumus no tirdzniecības atļauju turētāju 
maksām. Tomēr, ņemot vērā sabiedrībai 
kopumā sniegto labumu, pienācīgi būtu 
jāievēro farmakovigilances suverēnais 
raksturs. Tādēļ Aģentūras budžeta 
finansēšanā ES procentuālā daļa būtu 
jāsaglabā vismaz tādā līmenī, kāds bija 
pirms šīs regulas īstenošanas. Šis 
ieguldījums būtu jāizmanto, lai 
samazinātu parasto uzdevumu 
finansēšanas izmaksas un līdz ar to 
fiksēto gada maksu. Tādējādi tiktu 
izveidotas jaunas maksas kategorijas, lai 
segtu jaunos un specifiskos Aģentūras 
uzdevumus.

__________________ __________________
12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. 12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
13 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp. 13 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp.
14 OV, L 348, 31.12.2010., 1. lpp. 14 OV, L 348, 31.12.2010., 1. lpp.
15 OV L 299, 27.10.2012., 1. lpp. 15 OV L 299, 27.10.2012., 1. lpp.
16 OV L 316, 14.11.2012., 38. lpp. 16 OV L 316, 14.11.2012., 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības aizsardzība ir suverēns uzdevums. Šim nolūkam tiek izmantotas 
farmakovigilances darbības. Pašlaik EMA finansējums sastāv no Savienības ieguldījumu un 
maksām, ko iekasē no nozares pārstāvjiem. Tomēr Komisijas priekšlikumā ir paredzēts, ka 
papildu uzdevumus finansēs tikai nozare. Ja farmakovigilances darbības pilnībā finansēs tikai 
no maksām, ko iekasē no nozares pārstāvjiem, pastāv risks, ka šo sistēmu vairs neuzskatīs par 
neatkarīgu no farmācijas nozares interesēm.

Grozījums Nr. 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumi par farmakovigilanci, kas (2) Noteikumi par farmakovigilanci, kas 
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attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 726/2004 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm12, 
tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz 
farmakovigilanci groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm13, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu
aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm14, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Direktīvu 2012/26/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz 
farmakovigilanci15, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 1027/2012, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 groza attiecībā uz 
farmakovigilanci16. Šie grozījumi attiecas 
tikai uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šie 
grozījumi paredz Aģentūrai jaunus 
uzdevumus attiecībā uz farmakovigilanci, 
tostarp Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, literatūras 
uzraudzību, informācijas tehnoloģiju rīku 
uzlabošanu un plašākas informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Turklāt 
farmakovigilances tiesību akti paredz, ka 
Aģentūrai vajadzētu finansēt šos 
pasākumus no tirdzniecības atļauju turētāju 
maksām. Tādējādi tiktu izveidotas jaunas 
maksas kategorijas, lai segtu jaunos un 
specifiskos Aģentūras uzdevumus.

attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 726/2004 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm12, 
tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz 
farmakovigilanci groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm13, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm14, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Direktīvu 2012/26/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz 
farmakovigilanci15, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 1027/2012, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 groza attiecībā uz 
farmakovigilanci16. Šie grozījumi attiecas 
tikai uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šie 
grozījumi paredz Aģentūrai jaunus 
uzdevumus attiecībā uz farmakovigilanci, 
tostarp Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, literatūras 
uzraudzību, informācijas tehnoloģiju rīku 
uzlabošanu un plašākas informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Turklāt 
farmakovigilances tiesību akti paredz, ka 
Aģentūrai vajadzētu finansēt šos 
pasākumus no tirdzniecības atļauju turētāju 
maksām un Savienības ieguldījuma. 
Tādējādi tiktu izveidotas jaunas maksas 
kategorijas, lai segtu jaunos un specifiskos 
Aģentūras uzdevumus. Eiropas 
Parlamentam un Padomei būtu jāizskata 
Savienības ieguldījuma līmenis, 
pamatojoties uz vajadzību izvērtējumu un 
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ņemot vērā maksu līmeni. Attiecībā uz 
tirdzniecības atļauju turētājiem piemēroto 
maksu līmeni ņem vērā dalībvalstu 
pašreizējo finansiālo situāciju un 
uzņēmējdarbības vidi.

__________________ __________________
12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. 12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
13 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp. 13 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp.
14 OV, L 348, 31.12.2010., 1. lpp. 14 OV, L 348, 31.12.2010., 1. lpp.
15 OV L 299, 27.10.2012., 1. lpp. 15 OV L 299, 27.10.2012., 1. lpp.
16 OV L 316, 14.11.2012., 38. lpp. 16 OV L 316, 14.11.2012., 38. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Noteikumi par farmakovigilanci, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 726/2004 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm12, 
tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz 
farmakovigilanci groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm13, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 

(2) Noteikumi par farmakovigilanci, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un 
iekļauti Regulā (EK) Nr. 726/2004 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvā 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm12, 
tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 15. decembra 
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz 
farmakovigilanci groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm13, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 15. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci 
groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
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aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm14, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Direktīvu 2012/26/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz 
farmakovigilanci15, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 1027/2012, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 groza attiecībā uz 
farmakovigilanci16. Šie grozījumi attiecas 
tikai uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šie 
grozījumi paredz Aģentūrai jaunus 
uzdevumus attiecībā uz farmakovigilanci, 
tostarp Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, literatūras 
uzraudzību, informācijas tehnoloģiju rīku 
uzlabošanu un plašākas informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Turklāt 
farmakovigilances tiesību akti paredz, ka 
Aģentūrai vajadzētu finansēt šos 
pasākumus no tirdzniecības atļauju turētāju 
maksām. Tādējādi tiktu izveidotas jaunas 
maksas kategorijas, lai segtu jaunos un 
specifiskos Aģentūras uzdevumus.

aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 
par uzlabotas terapijas zālēm14, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Direktīvu 2012/26/ES, ar ko 
Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz 
farmakovigilanci15, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 1027/2012, ar ko Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 groza attiecībā uz 
farmakovigilanci16. Šie grozījumi attiecas 
tikai uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šie 
grozījumi paredz Aģentūrai jaunus 
uzdevumus attiecībā uz farmakovigilanci, 
tostarp Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, literatūras 
uzraudzību, informācijas tehnoloģiju rīku 
uzlabošanu un plašākas informācijas 
sniegšanu sabiedrībai. Turklāt 
farmakovigilances tiesību akti paredz, ka 
Aģentūrai vajadzētu finansēt šos 
pasākumus no tirdzniecības atļauju turētāju 
maksām, ne tikai izmantot ES budžeta 
nodrošinātos līdzekļus. Tādējādi tiktu 
izveidotas jaunas maksas kategorijas, lai 
segtu jaunos un specifiskos Aģentūras 
uzdevumus.

__________________ __________________
12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. 12 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
13 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp. 13 OV L 348, 31.12.2010., 74. lpp.
14 OV, L 348, 31.12.2010., 1. lpp. 14 OV, L 348, 31.12.2010., 1. lpp.
15 OV L 299, 27.10.2012., 1. lpp. 15 OV L 299, 27.10.2012., 1. lpp.
16 OV L 316, 14.11.2012., 38. lpp. 16 OV L 316, 14.11.2012., 38. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienības budžetam ir jābūt spējīgam finansēt jaunos farmakovigilances uzdevumus, 
lai palielinātu novērtēšanas pārredzamību, objektivitāti un neatkarību.

Grozījums Nr. 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso
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Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā regulā paredzētajām maksām būtu 
jābūt pārredzamām, taisnīgām un 
proporcionālām veiktajam darbam.

(7) Šajā regulā paredzētajām maksām būtu 
jābūt pārredzamām, taisnīgām un 
proporcionālām veiktajam darbam. 
Informācijai par šīm maksām vajadzētu 
būt publiski pieejamai.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula.

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz (8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
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maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula.

maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. Tomēr no 
tirdzniecības atļauju turētājiem nedrīkstētu 
divreiz iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula.

Or. fr

Pamatojums

Būtu skaidri jānodala maksas, ko iekasē dalībvalstis, un maksas, ko iekasē Eiropas Zāļu 
aģentūra.

Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula.

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm, jo īpaši par signālu 
noteikšanas uzdevumiem. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula.

Or. en

Pamatojums

Tā kā referente no fiksētas gada maksas izslēdza signālu noteikšanu, būtu jāprecizē, ka šis 
uzdevums paliek dalībvalstu kompetencē.
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Grozījums Nr. 22
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula.

(8) Šai regulai būtu jāattiecas tikai uz 
maksām, ko iekasē Aģentūra, bet 
kompetencei pieņemt lēmumus par 
iespējamām maksām, ko iekasētu 
dalībvalstu kompetentās iestādes, būtu 
jāpaliek dalībvalstīm. No tirdzniecības 
atļauju turētājiem nedrīkstētu divreiz 
iekasēt maksu par vienu un to pašu 
farmakovigilances darbību. Tādēļ 
dalībvalstīm nebūtu jāiekasē maksa par 
darbībām, uz ko attiecas šī regula, tostarp 
maksām par turpmākām izmaiņām 
tirdzniecības atļaujās.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai precizētu, ka uzņēmumiem nebūtu jāmaksā valsts maksas par 
tirdzniecības atļauju izmaiņām, kas var izrietēt no kādas farmakovigilances procedūras. Tā ir 
dubulta maksas iekasēšana, jo, tā kā zinātniskā izpēte jau ir veikta iepriekš, kompetentajām 
iestādēm ir tikai jāiekopē jaunās izmaiņas lietošanas instrukcijā.

Grozījums Nr. 23
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Darbs, kuru Savienības līmenī pēc 
iestādes rīkojuma veic attiecībā uz 
beziejaukšanās drošuma pētījumu 
novērtēšanu pēc atļaujas piešķiršanas un 
kura protokolu apstiprina 

(12) Darbs, kuru Savienības līmenī pēc 
iestādes rīkojuma veic attiecībā uz drošuma 
pētījumu novērtēšanu pēc atļaujas 
piešķiršanas un kura protokolu apstiprina 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
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Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komiteja, paredz minēto pētījumu 
uzraudzību, sākot no protokola projekta 
novērtēšanas, un tas neaprobežojas ar 
galīgo pētījumu ziņojumu novērtēšanu. 
Tādējādi maksai, ko iekasē par šo 
procedūru attiecībā uz pabeigtajiem 
pētījumiem, būtu jāattiecas uz visu ar izpēti 
saistīto darbu. Lai novērstu dubultu maksas 
iekasēšanu, tirdzniecības atļauju turētāji, 
kuri maksā maksu par pēc iestādes 
rīkojuma veiktu beziejaukšanās drošuma 
pētījumu novērtēšanu pēc atļaujas 
piešķiršanas, būtu jāatbrīvo no jebkuras 
citas maksas, ko kompetentā iestāde iekasē 
par šo pētījumu iesniegšanu.

komiteja, paredz minēto pētījumu 
uzraudzību, sākot no protokola projekta 
novērtēšanas, un tas neaprobežojas ar 
galīgo pētījumu ziņojumu novērtēšanu. 
Tādējādi maksai, ko iekasē par šo 
procedūru attiecībā uz pabeigtajiem 
pētījumiem, būtu jāattiecas uz visu ar izpēti 
saistīto darbu. Lai novērstu dubultu maksas 
iekasēšanu, tirdzniecības atļauju turētāji, 
kuri maksā maksu par pēc iestādes 
rīkojuma veiktu drošuma pētījumu 
novērtēšanu pēc atļaujas piešķiršanas, būtu 
jāatbrīvo no jebkuras citas maksas, ko 
kompetentā iestāde iekasē par šo pētījumu 
iesniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Darbs, kuru Savienības līmenī pēc 
iestādes rīkojuma veic attiecībā uz 
beziejaukšanās drošuma pētījumu 
novērtēšanu pēc atļaujas piešķiršanas un 
kura protokolu apstiprina 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komiteja, paredz minēto pētījumu 
uzraudzību, sākot no protokola projekta 
novērtēšanas, un tas neaprobežojas ar 
galīgo pētījumu ziņojumu novērtēšanu. 
Tādējādi maksai, ko iekasē par šo 
procedūru attiecībā uz pabeigtajiem 
pētījumiem, būtu jāattiecas uz visu ar izpēti 
saistīto darbu. Lai novērstu dubultu maksas 
iekasēšanu, tirdzniecības atļauju turētāji, 
kuri maksā maksu par pēc iestādes 
rīkojuma veiktu beziejaukšanās drošuma 
pētījumu novērtēšanu pēc atļaujas 
piešķiršanas, būtu jāatbrīvo no jebkuras 

(12) Darbs, kuru Savienības līmenī pēc 
iestādes rīkojuma veic attiecībā uz drošuma 
pētījumu novērtēšanu pēc atļaujas 
piešķiršanas un kura protokolu apstiprina 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komiteja, paredz minēto pētījumu 
uzraudzību, sākot no protokola projekta 
novērtēšanas, un tas neaprobežojas ar 
galīgo pētījumu ziņojumu novērtēšanu. 
Tādējādi maksai, ko iekasē par šo 
procedūru attiecībā uz pabeigtajiem 
pētījumiem, būtu jāattiecas uz visu ar izpēti 
saistīto darbu. Lai novērstu dubultu maksas 
iekasēšanu, tirdzniecības atļauju turētāji, 
kuri maksā maksu par pēc iestādes 
rīkojuma veiktu drošuma pētījumu 
novērtēšanu pēc atļaujas piešķiršanas, būtu 
jāatbrīvo no jebkuras citas maksas, ko 
kompetentā iestāde iekasē par šo pētījumu 
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citas maksas, ko kompetentā iestāde iekasē 
par šo pētījumu iesniegšanu.

iesniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
13°. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Referenti savos novērtējumos izmanto 
valstu tirdzniecības atļauju izdošanas 
struktūru zinātnisko vērtējumu un resursus, 
bet Aģentūras atbildībā ir esošo zinātnisko 
resursu koordinēšana, ko tās rīcībā 
nodevušas dalībvalstis. Ņemot vērā minēto 
un lai nodrošinātu atbilstošus resursus 
zinātniskiem vērtējumiem saistībā ar 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām, Aģentūra sniedz atlīdzību par 
zinātniskās vērtēšanas pakalpojumiem, ko 
sniedz dalībvalstu par Farmakovigilances 
riska novērtēšanas komitejas locekļiem 
izraudzītie referenti, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā, vai, ja attiecināms, 
referenti koordinācijas grupā, kā minēts 
Direktīvas 2001/83/EK 27. pantā. 
Atlīdzības līmenis par šo referentu darbu 
būtu jābalsta uz vidējām aplēsēm par 
nepieciešamo darba slodzi, un tas būtu 
jāņem vērā arī, nosakot maksas līmeni par 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām.

(13) Referenti savos novērtējumos izmanto
valstu tirdzniecības atļauju izdošanas 
struktūru zinātnisko vērtējumu un resursus, 
bet Aģentūras atbildībā ir esošo zinātnisko 
resursu koordinēšana, ko tās rīcībā 
nodevušas dalībvalstis. Ņemot vērā minēto 
un lai nodrošinātu atbilstošus resursus 
zinātniskiem vērtējumiem saistībā ar 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām, Aģentūra sniedz atlīdzību par 
zinātniskās vērtēšanas pakalpojumiem, ko 
sniedz dalībvalstu par Farmakovigilances 
riska novērtēšanas komitejas locekļiem 
izraudzītie referenti, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā, vai, ja attiecināms, 
referenti koordinācijas grupā, kā minēts 
Direktīvas 2001/83/EK 27. pantā. Tomēr, 
lai nodrošinātu, ka darbības saistībā ar 
Savienības līmena farmakovigilances 
procedūrām tiek veiktas vienīgi tādēļ, lai 
nodrošinātu pacientu drošību, 
pieprasījumu izskatošais referents netiek 
izvēlēts no dalībvalsts, kas konkrēto 
pieprasījumu ir iesniegusi. Kas attiecas uz 
atlīdzības līmeni par šo referentu un 
līdzreferentu darbu, tad tas būtu jābalsta 
uz skaidriem un pārredzamiem rēķiniem, 
kuros konkrēti norādīts, cik darba stundas 
referents un līdzreferents(-i) ir pavadījuši 
pie katra vērtējuma, un saistītās izmaksas, 
un tas būtu jāņem vērā arī, nosakot maksas 
līmeni par Savienības līmeņa 
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farmakovigilances procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vienīgais pieprasījumu iemesls ir pacientu drošības, kvalitātes, ražošanas 
vai efektivitātes jautājumi, un novērstu iespējamus interešu konfliktus, dalībvalsts(-is), kas 
iesniedz attiecīgo pieprasījumu, netiek izvēlēta(-as) kā referente(-es) vai līdzreferente(-es) šim 
pieprasījumam.

Grozījums Nr. 26
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Referenti savos novērtējumos izmanto 
valstu tirdzniecības atļauju izdošanas 
struktūru zinātnisko vērtējumu un resursus, 
bet Aģentūras atbildībā ir esošo zinātnisko 
resursu koordinēšana, ko tās rīcībā 
nodevušas dalībvalstis. Ņemot vērā minēto 
un lai nodrošinātu atbilstošus resursus 
zinātniskiem vērtējumiem saistībā ar 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām, Aģentūra sniedz atlīdzību par 
zinātniskās vērtēšanas pakalpojumiem, ko 
sniedz dalībvalstu par Farmakovigilances 
riska novērtēšanas komitejas locekļiem 
izraudzītie referenti, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā, vai, ja attiecināms, 
referenti koordinācijas grupā, kā minēts 
Direktīvas 2001/83/EK 27. pantā. 
Atlīdzības līmenis par šo referentu darbu 
būtu jābalsta uz vidējām aplēsēm par 
nepieciešamo darba slodzi, un tas būtu 
jāņem vērā arī, nosakot maksas līmeni par 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām.

(13) Referenti savos novērtējumos izmanto 
valstu tirdzniecības atļauju izdošanas 
struktūru zinātnisko vērtējumu un resursus, 
bet Aģentūras atbildībā ir esošo zinātnisko 
resursu koordinēšana, ko tās rīcībā 
nodevušas dalībvalstis. Ņemot vērā minēto 
un lai nodrošinātu atbilstošus resursus 
zinātniskiem vērtējumiem saistībā ar 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām, Aģentūra sniedz atlīdzību par 
zinātniskās vērtēšanas pakalpojumiem, ko 
sniedz dalībvalstu par Farmakovigilances 
riska novērtēšanas komitejas locekļiem 
izraudzītie referenti un līdzreferenti, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 726/2004 
56. panta 1. punkta aa) apakšpunktā, vai, ja 
attiecināms, referenti koordinācijas grupā, 
kā minēts Direktīvas 2001/83/EK 
27. pantā. Atlīdzības līmenis par šo 
referentu un līdzreferentu darbu būtu 
jābalsta uz vidējām aplēsēm par 
nepieciešamo darba slodzi, un tas būtu 
jāņem vērā arī, nosakot maksas līmeni par 
Savienības līmeņa farmakovigilances 
procedūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Peter Liese

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Maksas būtu jāsamazina, ja 
tirdzniecības atļaujas turētāji pierāda, ka 
no zālēm iegūtie ieņēmumi ir zemāki par 
produkta izmaksām vai līdzvērtīgi tiem, 
un ka šīm zālēm ir liela diagnostiska vai 
terapeitiska vērtība, tajās ir jaunas vielas 
vai esošajām vielām norādītas jaunas 
indikācijas, vai ka šīs zāles attiecas uz 
nopietnām slimībām, kurām pašlaik nav 
diagnostikas vai ārstēšanas metožu, vai 
arī šīm zālēm ir maza lietotāju 
mērķgrupa.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tirdzniecības atļauju turētāji, kuri 
pieder vienam un tam pašam 
mātesuzņēmumam vai uzņēmumu grupai 
vai kuri noslēguši vienošanās vai darbojas 
saskaņoti saistībā ar attiecīgo zāļu laišanu 
tirgū, ir uzskatāmi par vienu un to pašu 
tirdzniecības atļaujas turētāju (proti, 
vienīgo tirdzniecības atļaujas turētāju).

Or. en
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Pamatojums

Kritēriji tirdzniecības atļaujas turētāja definēšanai par vienu un to pašu vienību jau ir 
noteikti Eiropas Komisijas paziņojumā 98/C 229/03 par Kopienas tirdzniecības atļauju 
procedūrām attiecībā uz zālēm, un tie būtu jāievēro arī attiecībā uz farmakoviglances 
maksām.

Grozījums Nr. 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Savienības politiku par 
atbalstu mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, maksas atlaides būtu 
jāpiemēro mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem Komisijas 2003. gada 
6. maija Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē18. Saskaņā ar 
šo politiku mikrouzņēmumi minētā 
ieteikuma nozīmē būtu jāatbrīvo no 
jebkuras maksas, kas paredzēta šajā regulā.

(15) Saskaņā ar Savienības politiku par 
atbalstu mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem maksas atlaides, maksājumu 
atlikšana un administratīvais atbalsts būtu 
jāpiemēro mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem Komisijas 2003. gada 
6. maija Ieteikuma 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju nozīmē18. Saskaņā ar 
šo politiku mikrouzņēmumi minētā 
ieteikuma nozīmē būtu jāatbrīvo no 
jebkuras maksas, kas paredzēta šajā regulā.

__________________ __________________
18 OV L 124, 20.05.2003., 36. lpp. 18 OV L 124, 20.05.2003., 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

Maksas atlaides, maksājumu atlikšana un administratīvais atbalsts jau ir noteikts 
Regulā (EK) Nr. 726/2004.

Grozījums Nr. 30
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Par ģenēriskajām zālēm, zālēm, kas 
atļautas saskaņā ar noteikumiem, kuri 
regulē tradicionālo lietošanu medicīnā, kā 
arī atļautajām homeopātiskajām zālēm un 
atļautajām augu izcelsmes zālēm būtu 
jāmaksā samazināta fiksētā gada maksa, jo 
šīm zālēm parasti ir pareizi izveidots 
drošuma profils. Tomēr, ja uz šīm zālēm 
attiecas jebkuras Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, tām būtu 
jāpiemēro pilna maksa par paveikto darbu. 
Tā kā farmakovigilances tiesību akti 
veicina kopīgus drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas, tirdzniecības atļauju 
turētājiem būtu kopīgi jāsedz piemērotā 
maksa, iesniedzot kopīgu pētījumu.

(16) Par zālēm, kas atļautas saskaņā ar 
noteikumiem, kuri regulē tradicionālo 
lietošanu medicīnā, kā arī atļautajām 
homeopātiskajām zālēm un atļautajām 
augu izcelsmes zālēm būtu jāmaksā 
samazināta fiksētā gada maksa, jo šīm 
zālēm parasti ir pareizi izveidots drošuma 
profils. Tomēr, ja uz šīm zālēm attiecas 
jebkuras Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, tām būtu 
jāpiemēro pilna maksa par paveikto darbu. 
Tā kā farmakovigilances tiesību akti 
veicina kopīgus drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas, tirdzniecības atļauju 
turētājiem būtu kopīgi jāsedz piemērotā 
maksa, iesniedzot kopīgu pētījumu.

Or. en

Pamatojums

Princips par sistemātisku fiksētās gada maksas samazināšanu visām ģenēriskajām zālēm nav 
pamatots, līdz ar to šo maksas atlaidi svītro.

Grozījums Nr. 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Par ģenēriskajām zālēm, zālēm, kas 
atļautas saskaņā ar noteikumiem, kuri 
regulē tradicionālo lietošanu medicīnā, kā 
arī atļautajām homeopātiskajām zālēm un 
atļautajām augu izcelsmes zālēm būtu 
jāmaksā samazināta fiksētā gada maksa, jo 
šīm zālēm parasti ir pareizi izveidots 
drošuma profils. Tomēr, ja uz šīm zālēm 
attiecas jebkuras Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, tām būtu 
jāpiemēro pilna maksa par paveikto darbu. 

(16) Par ģenēriskajām zālēm, zālēm, kas 
atļautas saskaņā ar noteikumiem, kuri 
regulē tradicionālo lietošanu medicīnā, 
zālēm, kas Savienībā atļautas vismaz 
10 gadus, kā arī atļautajām 
homeopātiskajām un augu izcelsmes zālēm 
būtu jāmaksā samazināta fiksētā gada 
maksa, jo šīm zālēm parasti ir pareizi 
izveidots drošuma profils. Tomēr, ja uz šīm 
zālēm attiecas jebkuras Savienības līmeņa 
farmakovigilances procedūras, tām būtu 
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Tā kā farmakovigilances tiesību akti 
veicina kopīgus drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas, tirdzniecības atļauju 
turētājiem būtu kopīgi jāsedz piemērotā 
maksa, iesniedzot kopīgu pētījumu.

jāpiemēro pilna maksa par paveikto darbu. 
Tā kā farmakovigilances tiesību akti 
veicina kopīgus drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas, tirdzniecības atļauju 
turētājiem būtu kopīgi jāsedz piemērotā 
maksa, iesniedzot kopīgu pētījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai novērstu nesamērīgu Aģentūras 
administratīvā darba slodzi, šajā regulā 
paredzētās atlaides un atbrīvojumi būtu 
jāpiemēro, pamatojoties uz tirdzniecības 
atļauju turētāju deklarācijām, pieprasot 
tiesības uz atlaidi vai atbrīvojumu. Tādēļ 
nepareizas informācijas sniegšana tiktu 
kavēta, palielinot piemērojamo maksas 
apmēru.

(18) Lai novērstu nesamērīgu Aģentūras 
administratīvā darba slodzi, šajā regulā 
paredzētās atlaides un atbrīvojumi būtu 
jāpiemēro, pamatojoties uz tirdzniecības 
atļauju turētāju deklarācijām, kurās 
pieprasītas tiesības uz atlaidi vai 
atbrīvojumu un kuru precizitāti Aģentūra 
var pārbaudīt. Tādēļ nepareizas 
informācijas sniegšana tiktu lielā mērā 
novērsta, palielinot piemērojamo maksas 
apmēru.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētāji aktīvi sniedz Aģentūrai visus pierādījumus par to, ka viņi ir 
tiesīgi pieprasīt atlaidi vai atbrīvojumu, lai tā vajadzības gadījumā varētu pārbaudīt šo datu 
precizitāti.

Grozījums Nr. 33
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo regulu nepiemēro reģistrētām 
homeopātiskām un augu izcelsmes zālēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 14. un 16.a pantu. Farmakovigilances darbības attiecībā 
uz šīm zālēm ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 34
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula nosaka Savienības līmenī 
veicamās darbības, par kurām jāmaksā 
maksa, šīs maksas apmēru un samaksas 
kārtību, kā arī atlīdzības līmeni 
referentiem.

2. Šī regula nosaka Savienības līmenī 
veicamās farmakovigilances darbības, par 
kurām jāmaksā maksa, šīs maksas apmēru 
un samaksas kārtību, kā arī atlīdzības 
līmeni Aģentūrai, referentiem un 
līdzreferentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nevar iekasēt maksu par 
šajā regulā jau iekļautajām 
farmakovigilances darbībām.

Or. fr



AM\1009213LV.doc PE523.004v01-0019/61 AM\

LV

Pamatojums

Būtu skaidri jānodala maksas, ko iekasē dalībvalstis, un maksas, ko iekasē Eiropas Zāļu 
aģentūra.

Grozījums Nr. 36
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “Vienība, par kuru jāmaksā” ir katrs 
individuālais ieraksts datu bāzē, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā, 
pamatojoties uz informāciju no visu 
cilvēkiem paredzēto zāļu saraksta, kas 
atļautas Savienībā, kā norādīts minētās 
regulas 57. panta 2. punktā.

1. “Vienība, par kuru jāmaksā” ir vienība, 
kuru raksturo šādi zāļu informācijas dati, 
kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā 
minētajā datu bāzē:

(a) tirdzniecības atļaujas turētājs;
(b) valsts, kurā tirdzniecības atļauja ir 
derīga;
(c) aktīvā(-s) viela(-s);
(d) farmaceitiskā forma.

Or. en

Pamatojums

Zāļu nosaukumā (iekļauts referentes ierosinātajā 6. grozījumā) bieži vien ir norādīts to 
stiprums, tādēļ, izslēdzot no šiem datiem zāļu nosaukumu, varētu izvairīties no tā, ka no 
tirdzniecības atļauju turētāja vairākkārt tiek iekasēta maksa par vienām un tām pašām zālēm.

Grozījums Nr. 37
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “Vienība, par kuru jāmaksā” ir katrs 
individuālais ieraksts datu bāzē, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā, 
pamatojoties uz informāciju no visu 
cilvēkiem paredzēto zāļu saraksta, kas 
atļautas Savienībā, kā norādīts minētās 
regulas 57. panta 2. punktā.

1. “Vienība, par kuru jāmaksā” ir vienība, 
kuru raksturo šādi zāļu informācijas dati, 
kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā 
minētajā datu bāzē:

(a) tirdzniecības atļaujas turētājs;
(b) atļaujas izsniegšanas valsts;
(c) aktīvā(-s) viela(-s);
(d) farmaceitiskā forma.

Or. en

Pamatojums

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Grozījums Nr. 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “Vienība, par kuru jāmaksā” ir katrs 
individuālais ieraksts datu bāzē, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā, 
pamatojoties uz informāciju no visu 
cilvēkiem paredzēto zāļu saraksta, kas 
atļautas Savienībā, kā norādīts minētās 

1. “Vienība, par kuru jāmaksā” ir vienība, 
kuru raksturo šādi zāļu informācijas dati, 
kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā 
minētajā datu bāzē:
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regulas 57. panta 2. punktā.

(a) tirdzniecības atļaujas turētājs;
(b) valsts, kurā tirdzniecības atļauja ir 
derīga;
(c) aktīvā(-s) viela(-s);
(d) farmaceitiskā forma.

Or. en

Pamatojums

Vienība, par kuru jāmaksā, būtu jānosaka pēc farmaceitiskās formas. Lai nodrošinātu 
saskaņotību ierakstu skaita ziņā, no definīcijas būtu jāizslēdz zāļu nosaukums. Tas atrisinātu 
problēmu saistībā ar dažādiem zāļu nosaukumiem.

Grozījums Nr. 39
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Aģentūra iekasē maksu saskaņā ar 
1. punkta a) apakšpunktu, tā atlīdzina 
dalībvalsts izraudzītajam referentam 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejā vai referentam koordinācijas 
grupā (turpmāk tekstā – referents) par 
paveikto darbu Aģentūras vai koordinācijas 
grupas labā. Šo atlīdzību izmaksā saskaņā 
ar 9. pantu.

2. Ja Aģentūra iekasē maksu saskaņā ar 
1. punkta a) apakšpunktu, tā atlīdzina 
dalībvalsts izraudzītajam referentam un 
līdzreferentam Farmakovigilances riska 
novērtēšanas komitejā vai dalībvalstij, kas 
darbojas kā referents koordinācijas grupā,
(turpmāk tekstā – referents) par paveikto 
darbu Aģentūras vai koordinācijas grupas 
labā. Šo atlīdzību izmaksā saskaņā ar 
9. pantu dalībvalstij, kas ir izraudzījusies 
referentu vai līdzreferentu vai kas 
darbojas kā referents vai līdzreferents.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupā kā referents vai līdzreferents darbojas dalībvalsts. Jebkurā gadījumā 
atlīdzība būtu jāizmaksā dalībvalstij, jo referents un līdzreferents vienmēr strādā vērtētāju 
grupā no dalībvalsts. Ir skaidrs, ka šī atlīdzība ļaus dalībvalstij veikt darbu farmakovigilances 
jomā. Maksu saņem, līdzko tiek iesniegts novērtējuma ziņojums.
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Grozījums Nr. 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iekasē maksu par periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu, kā minēts Direktīvas 
2001/83/EK 107.e un 107.g pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 28. pantā.

1. Aģentūra iekasē maksu par periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu, kā minēts Direktīvas 
2001/83/EK 107.e un 107.g pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 28. pantā, 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikumā noteiktajiem novērtēšanas 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Aģentūra ir starptautiska ES struktūra. Tai ir juridisks pamats novērtēt periodiski 
atjauninātos drošuma ziņojumus, ja attiecīgie tehniskie kritēriji ir spēkā ES mērogā.

Grozījums Nr. 41
Alojz Peterle

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iekasē maksu par periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu, kā minēts Direktīvas 
2001/83/EK 107.e un 107.g pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 28. pantā.

1. Aģentūra iekasē maksu par periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu, kā minēts Direktīvas 
2001/83/EK 107.e un 107.g pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 28. pantā, 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikumā noteiktajiem novērtēšanas 
kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iekasē maksu par periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu, kā minēts Direktīvas 
2001/83/EK 107.e un 107.g pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 28. pantā.

1. Aģentūra iekasē maksu par periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu, kā minēts Direktīvas 
2001/83/EK 107.e un 107.g pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 28. pantā, 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
I pielikumā noteiktajiem novērtēšanas 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka aģentūrai ir juridisks pamats novērtēt periodiski atjauninātos drošuma 
ziņojumus vienīgi tad, ja attiecīgie tehniskie kritēriji ir spēkā ES mērogā.

Grozījums Nr. 43
Peter Liese

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pielikuma I daļā noteikto maksas 
atlaidi piemēro Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā definētajām 
homeopātiskajām zālēm un 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
30. punktā definētajām augu izcelsmes 
zālēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma paskaidrojuma rakstā uzskaitītajiem principiem, jo īpaši taisnīgumu, 
atbilstīgumu starp paveikto darbu un maksas veidu un līmeni un proporcionalitāti, kā arī 
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vienkāršību un praktiskumu, homeopātisko zāļu kategorijai PSUR maksa būtu jāsamazina līdz 
10 % no parastās maksas par katru PSUR.

Grozījums Nr. 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs maksas apmērs ir noteikts pielikuma 
I daļā.

2. Šīs maksas apmērs ir noteikts pielikuma 
I daļā. Aģentūra nosaka 3 PSUR 
novērtējuma veidu kopas, kas atspoguļo 
darba slodzi.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi paredzēt vienu maksu par PSUR novērtēšanu neatkarīgi no iesaistītās darba 
slodzes. Šajā konkrētajā gadījumā būtu vēlams attiecīgās aktīvās vielas, kurām veic PSUR 
novērtējumu, iedalīt trijās kopās atkarībā no iesaistītās novērtēšanas darba slodzes un katrai 
kopai paredzēt atšķirīgu maksu. Tā būtu līdzsvarota pieeja, lai nodrošinātu nepieciešamo 
standartizēto metodi un vienlaikus izvairītos no nevienlīdzīgas attieksmes.

Grozījums Nr. 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tikai vienam tirdzniecības atļaujas 
turētājam ir pienākums iesniegt periodiski 
atjauninātu drošuma ziņojumu saistībā ar 
procedūrām, kas minētas 1. punktā, 
Aģentūra iekasē piemērojamās maksas 
kopējo summu no šā tirdzniecības atļaujas 
turētāja.

3. Ja tikai vienam tirdzniecības atļaujas 
turētājam ir pienākums iesniegt periodiski 
atjauninātu drošuma ziņojumu saistībā ar 
procedūrām, kas minētas 1. punktā, 
Aģentūra iekasē piemērojamās maksas 
kopējo summu no šā tirdzniecības atļaujas 
turētāja. Tomēr grūtību gadījumos, 
piemēram, ar attiecīgajām zālēm saistītu 
ekonomisku iemeslu dēļ, piemēro pašu 
augstāko maksu.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu PSUR novērtēšanā ir paredzēts piemērot ar procedūrām 
saistītu maksu: 19 500 EUR par aktīvo vielu. Ja ir iesaistīts tikai viens tirdzniecības atļaujas 
turētājs, šī maksa var būt nepamatoti augsta, jo īpaši sarežģītākos gadījumos. Tas, piemēram, 
var notikt tad, ja attiecīgo zāļu gada apgrozījums ir zems un papildu izmaksas radītu 
situāciju, kad no tirdzniecības atļaujas būtu jāatsakās ekonomisku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tikai vienam tirdzniecības atļaujas 
turētājam ir pienākums iesniegt periodiski 
atjauninātu drošuma ziņojumu saistībā ar 
procedūrām, kas minētas 1. punktā, 
Aģentūra iekasē piemērojamās maksas 
kopējo summu no šā tirdzniecības atļaujas 
turētāja.

3. Ja tikai vienam tirdzniecības atļaujas 
turētājam ir pienākums iesniegt periodiski 
atjauninātu drošuma ziņojumu saistībā ar 
procedūrām, kas minētas 1. punktā, 
Aģentūra iekasē piemērojamās maksas 
kopējo summu no šā tirdzniecības atļaujas 
turētāja. Aģentūra izņēmuma gadījumos 
var paredzēt vienošanos par citu 
risinājumu, lai palīdzētu vienīgajam 
tirdzniecības atļaujas turētājam samaksāt 
piemērojamo maksu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu varētu palīdzēt attiecībā uz sen lietotām zālēm, kuras daudzos gadījumos 
ražo viens tirdzniecības atļaujas turētājs, ja tirdzniecības atļaujas turētājs var pierādīt, ka 
attiecīgo zāļu sniegtā peļņa nav pietiekama, lai segtu minēto maksu.

Grozījums Nr. 47
Peter Liese

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs 
maksas dēļ nevar sagaidīt ekonomisku 
labumu un ja:
(a) attiecīgo zāļu tirdzniecība ir 
sabiedrības interesēs to terapeitiskās 
indikācijas dēļ, vai
(b) zālēm ir maza lietotāju mērķgrupa,
maksu samazina pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja pieprasījuma, kā 
paredzēts pielikuma I daļas 2. punkta 
otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
4. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tirdzniecības atļaujas turētājus, 
kuriem piemēro šajā pantā minēto maksu, 
atbrīvo no citām maksām, kuras piemēro 
kompetentā iestāde par 1. punktā minēto 
novērtējumu un kurās iekļauj arī (bet ne 
tikai) maksu par iesniegtajām izmaiņām 
saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK 107.g panta 2. un 4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas veiktas, lai ņemtu vērā PSUR novērtējumu, būtu jāuzskata par visa 
novērtēšanas procesa neatņemamu sastāvdaļu, un par tām valsts līmenī nepieprasa papildu 
samaksu, jo šajā gadījumā nav bijusi vajadzība pēc otra zinātniskā novērtējuma.
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Grozījums Nr. 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iekasē maksu par drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas saņemšanas, kā 
paredzēts Direktīvas 2001/83/EK 
21.a panta b) apakšpunktā vai 22.a panta 
1. punkta a) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 9. panta 4. punkta 
cb) apakšpunktā vai 10.a panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, attiecībā uz šo pētījumu 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 107.n–107.q pantu 
un Regulas (EK) Nr. 726/2004 28.b pantu.

1. Aģentūra iekasē maksu par vairāk nekā 
vienā dalībvalstī veiktiem drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas saņemšanas, kā 
paredzēts Direktīvas 2001/83/EK 
21.a panta b) apakšpunktā vai 22.a panta 
1. punkta a) apakšpunktā un Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 9. panta 4. punkta 
cb) apakšpunktā vai 10.a panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, attiecībā uz šo pētījumu 
novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 107.n–107.q pantu 
un Regulas (EK) Nr. 726/2004 28.b pantu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.n panta 1. punktu, kas paredz atbrīvojumu attiecībā 
uz pētījumiem, kurus veic viena dalībvalsts.

Grozījums Nr. 50
Peter Liese

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja tirdzniecības atļaujas turētājs 
maksas dēļ nevar sagaidīt ekonomisku 
labumu un ja:
(a) attiecīgo zāļu tirdzniecība ir 
sabiedrības interesēs to terapeitiskās 
indikācijas dēļ, vai
(b) zālēm ir maza lietotāju mērķgrupa,
 maksājamo summu samazina pēc 
tirdzniecības atļaujas turētāja 
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pieprasījuma, kā paredzēts pielikuma 
II daļas 2. punkta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirdzniecības atļaujas turētāji, no kuriem 
iekasē maksu saskaņā ar šo pantu, ir 
atbrīvoti no jebkuras citas maksas, ko 
kompetentā iestāde iekasē par 1. punktā 
minēto pētījumu iesniegšanu.

6. Tirdzniecības atļaujas turētājus, kuriem 
piemēro šajā pantā minēto maksu, atbrīvo 
no citām maksām, kuras piemēro 
kompetentā iestāde par 1. punktā minēto 
novērtējumu un kurās iekļauj arī (bet ne 
tikai) maksu par iesniegtajām izmaiņām 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
107.p panta 2. punktu un 107.q panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas veiktas, lai ņemtu vērā PSUR novērtējumu, būtu jāuzskata par visa 
novērtēšanas procesa neatņemamu sastāvdaļu, un par tām valsts līmenī nepieprasa papildu 
samaksu, jo šajā gadījumā nav bijusi vajadzība pēc otra zinātniskā novērtējuma.

Grozījums Nr. 52
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iekasē maksu par novērtēšanu 
saistībā ar procedūru, kas ierosināta pēc 
farmakovigilances datu izvērtēšanas 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.i–
107.k pantu, saskaņā ar tās 31. panta 

1. Aģentūra iekasē maksu par novērtēšanu 
saistībā ar procedūru, kas ierosināta pēc 
farmakovigilances datu izvērtēšanas 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.i–
107.k pantu. Izmaksās, kas izriet no 
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1. punkta otro daļu vai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 20. panta 8. punktu.

Direktīvas 2001/83/EK 31. panta 1. punkta
otrajā daļā vai Regulas (EK) Nr. 726/2004 
20. panta 8. punktā minētajām 
procedūrām, ietilpst pieprasošās 
dalībvalsts dalība.

Or. en

Pamatojums

Par zāļu drošuma garantēšanu ar farmakovigilances darbībām ir atbildīga arī sabiedrības 
veselības joma. Tādēļ arī dalībvalstīm būtu daļēji jāpiedalās attiecīgā jautājuma finansēšanā. 
Tomēr tik ierobežots ieguldījums no dalībvalstu un ES puses nedrīkst kavēt ziņošanu par 
signāliem un nepieciešamos pieprasījumus. Tādēļ dalībvalstu dalība nav vajadzīga 
steidzamās Savienības procedūrās (kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 107.i–107.k pantā).

Grozījums Nr. 53
Peter Liese

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja tirdzniecības atļaujas turētājs 
maksas dēļ nevar sagaidīt ekonomisku 
labumu un ja:
(a) attiecīgo zāļu tirdzniecība ir 
sabiedrības interesēs to terapeitiskās 
indikācijas dēļ, vai
(b) zālēm ir maza lietotāju mērķgrupa,
maksājamo summu samazina pēc 
tirdzniecības atļaujas turētāja 
pieprasījuma, kā paredzēts pielikuma 
III daļas 2. punkta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tirdzniecības atļaujas turētājus, 
kuriem piemēro šajā pantā minēto maksu, 
atbrīvo no citām maksām, kuras piemēro 
kompetentā iestāde par 1. punktā minēto 
novērtējumu un kurās iekļauj arī (bet ne 
tikai) maksu par iesniegtajām izmaiņām 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
34. panta 3. punktu un 35. pantu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas, kas veiktas, lai ņemtu vērā pieprasījuma novērtējumu, būtu jāuzskata par visa 
novērtēšanas procesa neatņemamu sastāvdaļu, un par tām valsts līmenī nepieprasa papildu 
samaksu, jo šajā gadījumā nav bijusi vajadzība pēc otra zinātniskā novērtējuma.

Grozījums Nr. 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz farmakovigilances 
darbībām, kas saistītas ar informācijas 
tehnoloģiju sistēmām saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 24., 25.a un 26. pantu 
un 57. panta 1. punkta l) apakšpunktu, 
atlasītās medicīniskās literatūras 
uzraudzību saskaņā ar tās 27. pantu un 
signālu noteikšanu saskaņā ar tās 
28.a pantu, Aģentūra vienreiz gadā iekasē 
fiksētu maksu, kā paredzēts pielikuma 
IV daļā.

1. Attiecībā uz farmakovigilances 
darbībām, kas saistītas ar informācijas 
tehnoloģiju sistēmām saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 24., 25.a un 26. pantu 
un 57. panta 1. punkta l) apakšpunktu, 
atlasītās medicīniskās literatūras 
uzraudzību saskaņā ar tās 27. pantu un 
signālu noteikšanu saskaņā ar tās 
28.a pantu, Aģentūra vienreiz iekasē 
fiksētu maksu, kā paredzēts pielikuma 
IV daļā.

Or. en

Pamatojums

Datu bāzi izveidos vienreiz. Pēc tam ir paredzēts pieņemt jaunu regulu.



AM\1009213LV.doc PE523.004v01-0031/61 AM\

LV

Grozījums Nr. 56
Peter Liese

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja tirdzniecības atļaujas turētājs 
maksas dēļ nevar sagaidīt ekonomisku 
labumu un ja:
(a) attiecīgo zāļu tirdzniecība ir 
sabiedrības interesēs to terapeitiskās 
indikācijas dēļ, vai
(b) zālēm ir maza lietotāju mērķgrupa,
maksājamo summu samazina pēc 
tirdzniecības atļaujas turētāja 
pieprasījuma, kā paredzēts pielikuma 
IV daļas 2. punkta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Peter Liese

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Samazināto fiksēto gada maksu, kā 
paredzēts pielikuma IV daļā, piemēro 
zālēm, kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 
10. panta 1. punktā un 10.a pantā, un 
atļautām homeopātiskām zālēm un
atļautām augu izcelsmes zālēm, kas 
attiecīgi minētas Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā un 1. panta 30. punktā.

5. Samazināto fiksēto gada maksu, kā 
paredzēts pielikuma IV daļā, piemēro 
zālēm, kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 
10. panta 1. punktā un 10.a pantā, un 
atļautām augu izcelsmes zālēm, kas 
minētas Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
30. punktā. Atļautām homeopātiskām 
zālēm, kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Grozījums Nr. 58
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Samazināto fiksēto gada maksu, kā 
paredzēts pielikuma IV daļā, piemēro 
zālēm, kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 
10. panta 1. punktā un 10.a pantā, un 
atļautām homeopātiskām zālēm un 
atļautām augu izcelsmes zālēm, kas 
attiecīgi minētas Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā un 1. panta 30. punktā.

5. Samazināto fiksēto gada maksu, kā 
paredzēts pielikuma IV daļā, piemēro 
zālēm, kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 
10.a pantā, un atļautām homeopātiskām 
zālēm un atļautām augu izcelsmes zālēm, 
kas attiecīgi minētas Direktīvas 
2001/83/EK 1. panta 5. punktā un 1. panta 
30. punktā.

Or. en

Pamatojums

Princips par sistemātisku fiksētās gada maksas samazināšanu visām ģenēriskajām zālēm nav 
pamatots, līdz ar to šo maksas atlaidi svītro.

Grozījums Nr. 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Samazināto fiksēto gada maksu, kā 
paredzēts pielikuma IV daļā, piemēro 

5. Samazināto fiksēto gada maksu, kā 
paredzēts pielikuma IV daļā, piemēro 



AM\1009213LV.doc PE523.004v01-0033/61 AM\

LV

zālēm, kas minētas Direktīvas 2001/83/EK 
10. panta 1. punktā un 10.a pantā, un 
atļautām homeopātiskām zālēm un 
atļautām augu izcelsmes zālēm, kas 
attiecīgi minētas Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā un 1. panta 30. punktā.

ģenēriskajām zālēm, kas minētas 10. panta 
1. punktā un zālēm, kas atļautas saskaņā 
ar noteikumiem, kuri regulē tradicionālo 
lietošanu medicīnā un kuri minēti 
Direktīvas 2001/83/EK 10.a pantā, zālēm, 
kas Savienībā atļautas vismaz 10 gadus, 
un atļautām homeopātiskām zālēm un 
atļautām augu izcelsmes zālēm, kas 
attiecīgi minētas Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā un 1. panta 30. punktā.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, samazināto gada maksu piemēro zālēm ar 
„pareizi izveidotu drošuma profilu”.

Grozījums Nr. 60
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Aģentūra iekasē fiksēto gada maksu, 
izrakstot rēķinus tirdzniecības atļaujas 
turētājiem vēlākais līdz katra kalendārā 
gada 31. janvārim par attiecīgo kalendāro 
gadu. Maksa, kas jāmaksā saskaņā ar šo 
pantu, jāsamaksā 30 kalendāro dienu 
laikā, skaitot no datuma, kad tirdzniecības 
atļaujas turētājs saņēmis rēķinu.

7. Aģentūra iekasē fiksēto gada maksu, 
izrakstot rēķinus tirdzniecības atļaujas 
turētājiem vēlākais līdz katra kalendārā 
gada 31. janvārim par attiecīgo kalendāro 
gadu. Maksa, kas jāmaksā saskaņā ar šo 
pantu, jāsamaksā Direktīvā 2011/7/EK 
noteiktajā termiņā, skaitot no datuma, kad 
tirdzniecības atļaujas turētājs saņēmis 
rēķinu, vai izņēmuma gadījumos 
neatkarīgi atrunātā termiņā, par kuru ir 
vienojusies Aģentūra un tirdzniecības 
atļaujas turētājs.

Or. en

Pamatojums

Termiņš, kurā tirdzniecības atļaujas turētājam ir jāsamaksā fiksētā maksa, ir jānosaka 
saskaņā ar Direktīvu 2011/7/EK, kas šim nolūkam paredz 30 kalendārās dienas vai —
pamatotos izņēmuma gadījumos — 60 kalendārās dienas. Tomēr vajadzētu šo procesu 
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padarīt nedaudz elastīgāku, paredzot iespēju noteikt neatkarīgi atrunātu termiņu, par kuru ir 
vienojusies Aģentūra un tirdzniecības atļaujas turētājs. Tas pašreizējos ekonomikas apstākļos 
uzņēmumiem var palīdzēt pārvaldīt naudas plūsmu.

Grozījums Nr. 61
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkurš tirdzniecības atļaujas turētājs, 
kurš apgalvo, ka ir tiesīgs saņemt fiksētās 
gada maksas atlaidi saskaņā ar 7. panta 
5. punktu, iesniedz Aģentūrai attiecīgu 
deklarāciju. Aģentūra piemēro atlaidi, 
pamatojoties uz šo deklarāciju, ja ir 
izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Ja 
tirdzniecības atļaujas turētājs sagatavo 
deklarāciju pēc Aģentūras rēķina 
saņemšanas, šī deklarācija iesniedzama 30 
kalendāro dienu laikā pēc minētā rēķina 
saņemšanas.

3. Jebkurš tirdzniecības atļaujas turētājs, 
kurš apgalvo, ka ir tiesīgs saņemt fiksētās 
gada maksas atlaidi saskaņā ar 7. panta 
5. punktu, iesniedz Aģentūrai attiecīgu 
deklarāciju. Aģentūra piemēro atlaidi, 
pamatojoties uz šo deklarāciju, ja ir 
izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Ja 
tirdzniecības atļaujas turētājs sagatavo 
deklarāciju pēc Aģentūras rēķina 
saņemšanas, šī deklarācija iesniedzama 
30 kalendāro dienu laikā pēc minētā rēķina 
saņemšanas. Šā punkta nolūkos Komisija 
publicē pamatnostādnes par to, kā 
tirdzniecības atļaujas turētājam šī 
deklarācija būtu jāformulē.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkurš tirdzniecības atļaujas turētājs, 
kurš apgalvo, ka ir tiesīgs saņemt fiksētās 
gada maksas atlaidi saskaņā ar 7. panta 
5. punktu, iesniedz Aģentūrai attiecīgu 
deklarāciju. Aģentūra piemēro atlaidi, 
pamatojoties uz šo deklarāciju, ja ir 

3. Jebkurš tirdzniecības atļaujas turētājs, 
kurš apgalvo, ka ir tiesīgs saņemt fiksētās 
gada maksas atlaidi saskaņā ar 7. panta 
5. punktu, iesniedz Aģentūrai attiecīgu 
deklarāciju; Komisija publicē 
pamatnostādnes par to, kā tirdzniecības 
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izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Ja 
tirdzniecības atļaujas turētājs sagatavo 
deklarāciju pēc Aģentūras rēķina 
saņemšanas, šī deklarācija iesniedzama 30 
kalendāro dienu laikā pēc minētā rēķina 
saņemšanas.

atļaujas turētājam šī deklarācija būtu 
jāformulē. Aģentūra piemēro atlaidi, 
pamatojoties uz šo deklarāciju, ja ir 
izpildīti nepieciešamie nosacījumi. Ja 
tirdzniecības atļaujas turētājs sagatavo 
deklarāciju pēc Aģentūras rēķina 
saņemšanas, šī deklarācija iesniedzama 
30 kalendāro dienu laikā pēc minētā rēķina 
saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un pārredzamību, Komisija publicē skaidras 
pamatnostādnes par to, kā tirdzniecības atļaujas turētājam būtu jāformulē deklarācija, kad 
tas pieprasa fiksētās gada maksas atlaidi saskaņā ar 7. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 63
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra jebkurā laikā var pieprasīt 
pierādījumus, ka ir izpildīti maksas atlaides 
vai atbrīvojuma nosacījumi. Tādā gadījumā 
tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš apgalvo 
vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs saņemt 
maksas atlaidi vai atbrīvojumu saskaņā ar 
šo regulu, iesniedz Aģentūrai nepieciešamo 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
attiecīgajiem nosacījumiem.

4. Aģentūra jebkurā laikā var pieprasīt 
pierādījumus, ka ir izpildīti maksas atlaides 
vai atbrīvojuma nosacījumi. Tādā gadījumā 
tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš apgalvo 
vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs saņemt 
maksas atlaidi vai atbrīvojumu saskaņā ar 
šo regulu, iesniedz Aģentūrai nepieciešamo 
informāciju, kas pierāda atbilstību 
attiecīgajiem nosacījumiem, lai Aģentūra 
varētu pārbaudīt šo nosacījumu izpildi.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētāji aktīvi sniedz Aģentūrai visus pierādījumus par to, ka viņi ir 
tiesīgi pieprasīt atlaidi vai atbrīvojumu, lai tā vajadzības gadījumā varētu pārbaudīt šo datu 
precizitāti.
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Grozījums Nr. 64
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra jebkurā laikā var pieprasīt 
pierādījumus, ka ir izpildīti maksas atlaides 
vai atbrīvojuma nosacījumi. Tādā gadījumā 
tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš apgalvo 
vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs saņemt 
maksas atlaidi vai atbrīvojumu saskaņā ar 
šo regulu, iesniedz Aģentūrai nepieciešamo 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
attiecīgajiem nosacījumiem.

4. Aģentūra jebkurā laikā var pieprasīt 
pierādījumus, ka ir izpildīti maksas atlaides 
vai atbrīvojuma nosacījumi. Tādā gadījumā 
tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš apgalvo 
vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs saņemt 
maksas atlaidi vai atbrīvojumu saskaņā ar 
šo regulu, iesniedz Aģentūrai nepieciešamo 
informāciju, lai pierādītu atbilstību 
attiecīgajiem nosacījumiem, septiņu 
kalendāro dienu laikā pēc Aģentūras 
pieprasījuma saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka termiņš nepieciešamo pierādījumu iesniegšanai.

Grozījums Nr. 65
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš 
apgalvo vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs 
saņemt maksas atlaidi vai atbrīvojumu 
saskaņā ar šo regulu, nespēj pierādīt, ka ir 
tiesīgs uz šādu atlaidi vai atbrīvojumu, 
pielikumā minēto maksas apmēru palielina 
par 10 % un Aģentūra iekasē šādi noteikto 
pilno maksājamo summu vai, ja 
attiecināms, šādi noteiktās pilnās 
maksājamās summas atlikumu.

5. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš 
apgalvo vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs 
saņemt maksas atlaidi vai atbrīvojumu 
saskaņā ar šo regulu, nespēj pierādīt, ka ir 
tiesīgs uz šādu atlaidi vai atbrīvojumu, 
pielikumā minēto maksas apmēru palielina 
par 20 % un Aģentūra iekasē šādi noteikto 
pilno maksājamo summu vai, ja 
attiecināms, šādi noteiktās pilnās 
maksājamās summas atlikumu.

Or. en
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Pamatojums

Lai tirdzniecības atļaujas turētājs pieprasītu maksas atlaidi vai atbrīvojumu, viņam iepriekš ir 
nopietni jāizvērtē pamatojums šādas atlaides vai atbrīvojuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 66
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš 
apgalvo vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs 
saņemt maksas atlaidi vai atbrīvojumu 
saskaņā ar šo regulu, nespēj pierādīt, ka ir 
tiesīgs uz šādu atlaidi vai atbrīvojumu, 
pielikumā minēto maksas apmēru palielina 
par 10 % un Aģentūra iekasē šādi 
noteikto pilno maksājamo summu vai, ja 
attiecināms, šādi noteiktās pilnās 
maksājamās summas atlikumu.

5. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš 
apgalvo vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs 
saņemt maksas atlaidi vai atbrīvojumu 
saskaņā ar šo regulu, nespēj pierādīt, ka ir 
tiesīgs uz šādu atlaidi vai atbrīvojumu, 
piemēro pilnu pielikumā minēto maksas 
apmēru.

Or. en

Pamatojums

Ja netiek pienācīgi pamatots pieprasījums pēc maksas atlaides vai atbrīvojuma, soda procenti 
ir nesamērīgi augsti — uzņēmumiem var nākties papildus maksāt tūkstošiem euro. Tik lielas 
sankcijas nav nepieciešamas, pietiktu vienkārši ar sākotnējās maksas piemērošanu.

Grozījums Nr. 67
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš 
apgalvo vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs 
saņemt maksas atlaidi vai atbrīvojumu 
saskaņā ar šo regulu, nespēj pierādīt, ka ir 
tiesīgs uz šādu atlaidi vai atbrīvojumu, 

5. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs, kurš 
apgalvo vai ir apgalvojis, ka ir tiesīgs 
saņemt maksas atlaidi vai atbrīvojumu 
saskaņā ar šo regulu, nespēj pierādīt, ka ir 
tiesīgs uz šādu atlaidi vai atbrīvojumu, 
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pielikumā minēto maksas apmēru palielina 
par 10 % un Aģentūra iekasē šādi noteikto 
pilno maksājamo summu vai, ja 
attiecināms, šādi noteiktās pilnās 
maksājamās summas atlikumu.

pielikumā minēto maksas apmēru palielina 
par 50 % un Aģentūra iekasē šādi noteikto 
pilno maksājamo summu vai, ja 
attiecināms, šādi noteiktās pilnās 
maksājamās summas atlikumu.

Or. en

Pamatojums

Lai pasākumi pret nepareizas informācijas iesniegšanu būtu efektīvi, tiem ir jābūt stingriem.

Grozījums Nr. 68
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents, novērtējot 4. pantā minētos 
periodiski atjauninātos drošuma ziņojumus;

(c) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents vai līdzreferents, novērtējot 
4. pantā minētos periodiski atjauninātos 
drošuma ziņojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja dalībvalsts ir iecēlusi pārstāvi 
koordinācijas grupā, kurš darbojas kā 
referents saistībā ar 4. pantā minēto 
periodiski atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu;

(d) ja dalībvalsts ir iecēlusi pārstāvi 
koordinācijas grupā, kurš darbojas kā 
referents vai līdzreferents saistībā ar 
4. pantā minēto periodiski atjaunināto 
drošuma ziņojumu novērtēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents, novērtējot 5. pantā minētos 
drošuma pētījumus pēc atļaujas 
saņemšanas;

(e) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents vai līdzreferents, novērtējot 
5. pantā minētos drošuma pētījumus pēc 
atļaujas saņemšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents attiecībā uz 6. pantā minētajiem 
pieprasījumiem.

(f) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents attiecībā uz 6. pantā minētajiem 
pieprasījumiem. Šādā gadījumā 
dalībvalsts, kas ir iesniegusi minēto 
pieprasījumu, nodrošina visus 
nepieciešamos datus par signāliem, bet 
netiek iecelta par šā pieprasījuma 
referentu vai līdzreferentu. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vienīgais pieprasījumu iemesls ir pacientu drošības, kvalitātes, ražošanas 
vai efektivitātes jautājumi, un novērstu iespējamus interešu konfliktus, dalībvalsts(-is), kas 
iesniedz attiecīgo pieprasījumu, netiek izvēlēta(-as) kā referente(-es) vai līdzreferente(-es) šim 
pieprasījumam.
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Grozījums Nr. 72
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents attiecībā uz 6. pantā minētajiem 
pieprasījumiem.

(f) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents attiecībā uz 6. pantā minētajiem 
pieprasījumiem. Ja dalībvalsts brīvprātīgi 
uzsāk pieprasījuma procedūru un tiek 
iecelta par referentu vai līdzreferentu, tā 
saņem tikai 50 % no atlīdzības.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalsts izvēlas uzsākt pieprasījuma procedūru, to var iecelt par referentu vai 
līdzreferentu, bet tai ir arī jāsniedz finansiāls ieguldījums pieprasījuma izmaksu segšanā, lai 
novērstu iespējamo interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 73
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komiteja vai koordinācijas grupa pieņem 
lēmumu iecelt līdzreferentu, atlīdzību 
sadala starp referentu un līdzreferentu.

Ja Farmakovigilances riska novērtēšanas 
komiteja vai koordinācijas grupa pieņem 
lēmumu iecelt līdzreferentu, atlīdzību 
sadala starp referentu un līdzreferentu, 
pamatojoties uz skaidriem un 
pārredzamiem rēķiniem, kuros konkrēti 
norādīts, cik darba stundas referents un 
līdzreferenti ir pavadījuši pie katra 
vērtējuma, un saistītās izmaksas. Darba 
stundu skaitu norāda saprotami, pamatoti 
un pierādāmi.
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Or. en

Pamatojums

Aģentūrai sūtītajos rēķinos ir skaidri jānorāda referentu un līdzreferentu pakalpojumu 
detalizētas izmaksas.

Grozījums Nr. 74
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atlīdzību, kas minēta 1. punktā, izmaksā 
tikai pēc tam, kad ieteikuma galīgā 
novērtējuma ziņojums, kas paredzēts 
pieņemšanai Farmakovigilances riska 
novērtēšanas komitejā, ir nodots Aģentūrai.

3. Atlīdzību, kas minēta 1. punktā, izmaksā 
tikai pēc tam, kad ieteikuma galīgā 
novērtējuma ziņojums, kas paredzēts 
pieņemšanai Farmakovigilances riska 
novērtēšanas komitejā, ir nodots Aģentūrai. 
Iesniedz šī ziņojuma pilnu izmantojamu 
versiju, kas tulkota Aģentūras darba 
valodā.

Or. en

Pamatojums

Referenti un līdzreferenti ir atbildīgi par sava ziņojuma iesniegšanu pilnā versijā, kas tulkota 
Aģentūras darba valodā. Ja referenti un līdzreferenti ziņojumu iesniedz tikai savā valodā vai 
slikti tulkotā versijā un Aģentūrai ir ar šo tulkojumu jāstrādā, maksas daļa būs atšķirīga.

Grozījums Nr. 75
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atlīdzību izmaksā saskaņā ar rakstveida 
līgumu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 62. panta 3. punkta pirmajā 
daļā. Visas bankas pakalpojumu maksas 

5. Atlīdzību izmaksā saskaņā ar rakstveida 
līgumu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 62. panta 3. punkta pirmajā 
daļā, Direktīvā 2011/7/EK minētajā 
termiņā. Visas bankas pakalpojumu 
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saistībā ar šo atlīdzību sedz Aģentūra. maksas saistībā ar šo atlīdzību sedz 
Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Termiņš, kurā tirdzniecības atļaujas turētājam ir jāsamaksā fiksētā maksa, ir jānosaka 
saskaņā ar Direktīvu 2011/7/EK, kas šim nolūkam paredz 30 kalendārās dienas vai —
pamatotos izņēmuma gadījumos — 60 kalendārās dienas.

Grozījums Nr. 76
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja maksājuma mērķi nav iespējams 
noteikt, Aģentūra nosaka termiņu, kādā 
tirdzniecības atļaujas turētājs to informē 
rakstveidā par maksājuma mērķi. Ja 
Aģentūra nesaņem paziņojumu par 
maksājuma mērķi līdz šā termiņa beigām, 
maksājums uzskatāms par spēkā neesošu 
un attiecīgā summa tiek atmaksāta 
tirdzniecības atļaujas turētājam.

2. Ja maksājuma mērķi nav iespējams 
noteikt un rakstveidā paziņot Aģentūrai 
30 dienu laikā, maksājums uzskatāms par 
spēkā neesošu un attiecīgā summa tiek 
atmaksāta tirdzniecības atļaujas turētājam.

Or. en

Pamatojums

Lai Aģentūrai neuzliktu papildu administratīvo slogu, tiesību aktā ir skaidri jānorāda termiņi, 
kādos sniedzama detalizēta informācija par konkrēta maksājuma mērķi,

Grozījums Nr. 77
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Gatavojot aplēses par vispārējiem Gatavojot aplēses par vispārējiem 
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izdevumiem un ieņēmumiem nākamajam 
finanšu gadam saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 67. panta 6. punktu, 
Aģentūra sniedz detalizētu informāciju par 
ieņēmumiem no maksas saistībā ar 
farmakovigilances darbībām. Šajā 
informācijā atsevišķi nodala fiksēto gada 
maksu un maksu par katru procedūru, 
kas minēta 3. panta a) apakšpunktā.
Aģentūra sniedz arī konkrētu analītisko 
informāciju par ieņēmumiem un 
izdevumiem saistībā ar farmakovigilances 
darbībām, ļaujot atsevišķi nodalīt fiksēto 
gada maksu un maksu par katru procedūru, 
kas minēta 3. panta a) apakšpunktā.

izdevumiem un ieņēmumiem nākamajam 
finanšu gadam saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 67. panta 6. punktu, 
Aģentūra sniedz detalizētu informāciju par 
ieņēmumiem no maksas saistībā ar 
farmakovigilances darbībām, kas būs 
atkarīgi no to datu bāzē ievadīto vienību 
skaita, par kurām jāmaksā. Aģentūra 
sniedz arī konkrētu analītisko informāciju 
par ieņēmumiem un izdevumiem saistībā ar 
farmakovigilances darbībām, ļaujot 
atsevišķi nodalīt fiksēto gada maksu un 
maksu par katru procedūru, kas minēta 
3. panta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Lai precīzi prognozētu un paredzētu kopējo budžetu, ieteicams tā apjomu saistīt tikai ar 
fiksēto gada maksu. Tas arī ļautu dalībvalstu referentiem saņemt lielāku daļu no summas, kas 
iekasēta par procedūru.

Grozījums Nr. 78
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras izpilddirektors katru gadu 
sniedz Komisijai un valdei informāciju par 
elementiem, kas var ietekmēt izmaksas, 
kuras sedz no šajā regulā paredzētās 
maksas. Šajā informācijā iekļauj izmaksu 
sadalījumu saistībā ar iepriekšējo gadu un 
prognozi par nākamo gadu. Aģentūras 
izpilddirektors vienreiz gadā sniedz 
Komisijai un valdei arī informāciju par 
darbību, kas minēta pielikuma V daļā, 
pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
darbības rādītājiem.

2. Aģentūras izpilddirektors katru gadu 
sniedz Komisijai, valdei, Revīzijas palātai 
un dalībvalstīm informāciju par 
elementiem, kas var ietekmēt izmaksas, 
kuras sedz no šajā regulā paredzētās 
maksas. Šajā informācijā iekļauj izmaksu 
sadalījumu saistībā ar iepriekšējo gadu un 
prognozi par nākamo gadu. Aģentūras 
izpilddirektors atklāti publicē šo apskatu 
publiski pieejamā gada ziņojumā. 
Aģentūras izpilddirektors arī vienreiz gadā 
sniedz Komisijai un valdei arī informāciju 
par darbību, kas minēta pielikuma V daļā, 
pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
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darbības rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi maksas iekasēšanas procedūrā nodrošināt pārredzamību un atklātību, lai novērstu 
un izskaustu ar to saistītos finanšu pārkāpumus, un palīdzēt uzņēmumiem iesniegt pamatotas 
sūdzības par esošajiem izdevumiem vai veiksmīgi izstrādāt budžetu attiecībā uz turpmākām 
iespējamām izmaksām.

Grozījums Nr. 79
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras izpilddirektors katru gadu
sniedz Komisijai un valdei informāciju par 
elementiem, kas var ietekmēt izmaksas, 
kuras sedz no šajā regulā paredzētās 
maksas. Šajā informācijā iekļauj izmaksu 
sadalījumu saistībā ar iepriekšējo gadu un 
prognozi par nākamo gadu. Aģentūras 
izpilddirektors vienreiz gadā sniedz 
Komisijai un valdei arī informāciju par 
darbību, kas minēta pielikuma V daļā, 
pamatojoties uz 3. punktā minētajiem
darbības rādītājiem.

2. Aģentūras izpilddirektors saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 65. panta 
10. punktu sniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lieto komitejai, Revīzijas 
palātai un dalībvalstīm gada ziņojumu ar
informāciju par elementiem, kas var 
ietekmēt izmaksas, kuras sedz no šajā 
regulā paredzētās maksas. Šajā informācijā 
iekļauj izmaksu sadalījumu saistībā ar 
iepriekšējo gadu un prognozi par nākamo 
gadu. Aģentūra šo apskatu publicē arī 
publiski pieejamā gada ziņojumā. 
Aģentūras izpilddirektors vienreiz gadā 
sniedz Komisijai un valdei arī informāciju 
par darbību, kas minēta pielikuma V daļā, 
pamatojoties uz darbības rādītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūras izpilddirektors katru gadu
sniedz Komisijai un valdei informāciju par 
elementiem, kas var ietekmēt izmaksas, 
kuras sedz no šajā regulā paredzētās 
maksas. Šajā informācijā iekļauj izmaksu 
sadalījumu saistībā ar iepriekšējo gadu un 
prognozi par nākamo gadu. Aģentūras 
izpilddirektors vienreiz gadā sniedz 
Komisijai un valdei arī informāciju par 
darbību, kas minēta pielikuma V daļā, 
pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
darbības rādītājiem.

2. Aģentūras izpilddirektors saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 65. panta 
10. punktu sniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lieto komitejai, Revīzijas 
palātai un dalībvalstīm gada ziņojumu ar
informāciju par elementiem, kas var 
ietekmēt izmaksas, kuras sedz no šajā 
regulā paredzētās maksas. Šajā informācijā 
iekļauj izmaksu sadalījumu saistībā ar 
iepriekšējo gadu un prognozi par nākamo 
gadu. Aģentūra šo apskatu publicē arī 
publiski pieejamā gada ziņojumā.
Aģentūras izpilddirektors vienreiz gadā 
sniedz Komisijai un valdei arī informāciju 
par darbību, kas minēta pielikuma V daļā, 
pamatojoties uz 3. punktā minētajiem 
darbības rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai EZA nodrošinātu pamanāmus un pārredzamus finanšu ziņojumus.

Grozījums Nr. 81
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecībā uz 4. punktā minēto 
uzraudzību Komisija vajadzības gadījumā 
var koriģēt pielikumā noteiktās maksas 
summas un referentu atlīdzības summas 
saskaņā ar 16. pantu. Šīs korekcijas stājas 
spēkā 1. aprīlī pēc attiecīgā grozījumu akta 
stāšanās spēkā.

5. Attiecībā uz 4. punktā minēto 
uzraudzību Komisija vajadzības gadījumā 
var koriģēt pielikumā noteiktās maksas 
summas un referentu un līdzreferentu 
atlīdzības summas saskaņā ar 16. pantu. Šīs 
korekcijas stājas spēkā 1. aprīlī pēc 
attiecīgā grozījumu akta stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu pielikuma I–
V daļu.

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu pielikuma I–
V daļu ar mērķi vienīgi ņemt vērā 
inflācijas svārstības. Maksas 
samazināšana vai palielināšana tiks 
izlemta Aģentūras maksas noteikšanas 
režīma vispārējā pārskatīšanā, kas 
paredzēta 2015. gada sākumā.

Or. en

Pamatojums

Komisija 2015. gadā pieņems priekšlikumu pārskatīt visas Aģentūras iekasētās maksas. 
Attiecīgi Komisija ierosinās atcelt maksas noteikšanas noteikumus un šīs maksas iekļaut 
jaunajā visaptverošajā tiesību aktu instrumentā. Tādēļ nebūs vajadzības šīs maksas mainīt 
pirms 2015. gada, izņemot gadījumus, kad ir jāņem vērā inflācijas svārstības.

Grozījums Nr. 83
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkuri summu grozījumi jāpamato, 
novērtējot Aģentūras izmaksas un referentu 
veikto novērtējumu izmaksas, kā paredzēts 
9. pantā, vai veicot inflācijas likmes 
uzraudzību, kā paredzēts 15. panta 
4. punktā.

2. Jebkuri summu grozījumi jāpamato, 
pārredzami un atklāti novērtējot 
Aģentūras izmaksas un referentu veikto 
novērtējumu izmaksas, kā paredzēts 
9. pantā, vai veicot inflācijas likmes 
uzraudzību, kā paredzēts 15. panta 
4. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Alda Sousa

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkuri summu grozījumi jāpamato, 
novērtējot Aģentūras izmaksas un referentu 
veikto novērtējumu izmaksas, kā paredzēts 
9. pantā, vai veicot inflācijas likmes 
uzraudzību, kā paredzēts 15. panta 
4. punktā.

2. Jebkuri summu grozījumi jāpamato, 
pārredzami novērtējot Aģentūras izmaksas 
un referentu veikto novērtējumu izmaksas, 
kā paredzēts 9. pantā, vai veicot inflācijas
likmes uzraudzību, kā paredzēts 15. panta 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkuri summu grozījumi jāpamato, 
novērtējot Aģentūras izmaksas un referentu 
veikto novērtējumu izmaksas, kā paredzēts 
9. pantā, vai veicot inflācijas likmes 
uzraudzību, kā paredzēts 15. panta 
4. punktā.

2. Jebkuri summu grozījumi jāpamato, 
pārredzami novērtējot Aģentūras izmaksas 
un referentu veikto novērtējumu izmaksas, 
kā paredzēts 9. pantā, vai veicot inflācijas 
likmes uzraudzību, kā paredzēts 15. panta 
4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pieņemšanas laikā ir [...] 
vienības, par kurām jāmaksā un kuras 
izmanto par aprēķinu pamatu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un saprotamības labad to maksas aprēķināšanā izmantoto vienību skaitu, par 
kurām jāmaksā, tieši precizē regulas tekstā.

Grozījums Nr. 87
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 7. pantā un pielikuma IV daļā 
minētā fiksētā gada maksa stājas spēkā 
tikai sešus mēnešus pēc tam, kad 
Aģentūra ir atzinusi Eudravigilance datu 
bāzi par pilnībā funkcionējošu, piemērojot 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 24. panta 
2. punkta trešo daļu.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai vajadzētu būt spējīgai veikt visas darbības, kas iekļautas fiksētajā gada maksā, kā 
to paredz tiesību akti. Lai to varētu izdarīt, Eudravigilance datu bāzei vajadzētu būt pilnībā 
darbotiesspējīgai un funkcionējošanai, pirms Aģentūra var šo maksu iekasēt.

Grozījums Nr. 88
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksa par periodiski atjaunināto 
drošuma ziņojumu novērtēšanu ir EUR 
19 500 par katru procedūru. Atbilstošā 
atlīdzība referentam ir EUR 13 100.

1. Maksa par periodiski atjaunināto 
drošuma ziņojumu novērtēšanu ir EUR 
19 500 par katru procedūru. Atbilstošā 
atlīdzība referentam ir EUR 13 100 un 
atbilstošā atlīdzība līdzreferentam ir 
EUR 1500.

Or. en

Pamatojums

PSUR novērtēšanā lielāko daļu darba veic referents, tomēr būtu jāparedz atlīdzība arī 
līdzreferentam.

Grozījums Nr. 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Piemērojot 4. panta 2. punktu, nosaka 
šādu maksu:
(i) 1. kategorijai: 100 % no piemērojamās 
summas;
(ii) 2. kategorijai: 50 % no piemērojamās 
summas;
(iii) 3. kategorijai: 10 % no piemērojamās 
summas.

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi paredzēt vienu maksu par PSUR novērtēšanu neatkarīgi no iesaistītās darba 
slodzes. Zināmā mērā ir likumīgi maksas aprēķināšanā vadīties pēc standartizētas metodes. 
Tomēr šajā konkrētajā gadījumā būtu vēlams attiecīgās aktīvās vielas, kurām veic PSUR 
novērtējumu, iedalīt trijās kopās atkarībā no iesaistītās novērtēšanas darba slodzes un katrai 
kopai paredzēt atšķirīgu maksu.
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Grozījums Nr. 90
Peter Liese

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 4. panta 1.a punktā minēto 
homeopātisko vai augu izcelsmes zāļu 
tirdzniecības atļauju vai reģistrācijas 
apliecību turētāji maksā 10 % no 
1. punktā minētās summas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma paskaidrojuma rakstā uzskaitītajiem principiem, jo īpaši taisnīgumu, 
atbilstīgumu starp paveikto darbu un maksas veidu un līmeni un proporcionalitāti, kā arī 
vienkāršību un praktiskumu, homeopātisko zāļu kategorijai PSUR maksa būtu jāsamazina līdz 
10 % no parastās maksas par katru PSUR.

Grozījums Nr. 91
Peter Liese

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 4. panta 5. punktu mazie un 
vidējie uzņēmumi maksā 60 % no 
piemērojamās summas.

2. Saskaņā ar 4. panta 5. punkta pirmo 
daļu mazie un vidējie uzņēmumi maksā 
60 % no piemērojamās summas.

Saskaņā ar 4. panta 5. punkta otro daļu 
mazie un vidējie uzņēmumi maksā līdz 
60 % no piemērojamās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 4. panta 3. punktu 
grūtībās nonācis tirdzniecības atļaujas 
turētājs maksā ne vairāk kā 40 % no 
piemērojamās summas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu PSUR novērtēšanā ir paredzēts piemērot ar procedūrām 
saistītu maksu: 19 500 EUR par aktīvo vielu. Ja ir iesaistīts tikai viens tirdzniecības atļaujas 
turētājs, šī maksa var būt nepamatoti augsta, jo īpaši grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Tas, 
piemēram, var notikt tad, ja attiecīgo zāļu gada apgrozījums ir zems un papildu izmaksas 
radītu situāciju, kad no tirdzniecības atļaujas būtu jāatsakās ekonomisku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 93
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 10 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 20 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Or. en

Pamatojums

Lai tirdzniecības atļaujas turētājs pieprasītu maksas atlaidi vai atbrīvojumu, viņam iepriekš ir 
nopietni jāizvērtē pamatojums šādas atlaides vai atbrīvojuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 94
Michèle Rivasi
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 10 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 50 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksa par drošuma pētījumu pēc 
atļaujas saņemšanas novērtēšanu ir 
EUR 43 000. Atbilstošā atlīdzība 
referentam ir EUR 18 200.

1. Maksa par drošuma pētījumu pēc 
atļaujas saņemšanas novērtēšanu ir 
EUR 43 000. Atbilstošā atlīdzība 
referentam ir EUR 30 000 un atbilstošā 
atlīdzība līdzreferentam ir EUR 10 000.

Or. en

Pamatojums

PASS novērtēšana valsts kompetentajai iestādei ir liels darbs, kas aizņem referentu laiku, 
tādēļ daļa no maksas par padarīto darbu būtu jāpiešķir arī līdzreferentam.

Grozījums Nr. 96
Peter Liese

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu mazie un 
vidējie uzņēmumi maksā 60 % no 
piemērojamās summas.

2. Saskaņā ar 5. panta 4. punkta pirmo 
daļu mazie un vidējie uzņēmumi maksā 
60 % no piemērojamās summas.

Saskaņā ar 5. panta 4. punkta otro daļu 
tirdzniecības atļaujas turētāji maksā līdz 
60 % no piemērojamās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 10 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 20 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Or. en

Pamatojums

Lai tirdzniecības atļaujas turētājs pieprasītu maksas atlaidi vai atbrīvojumu, viņam iepriekš ir 
nopietni jāizvērtē pamatojums šādas atlaides vai atbrīvojuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 98
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 4. Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
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referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 10 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 50 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir EUR 168 600. 
Atbilstošā atlīdzība referentam ir 
EUR 45 100.

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir [...] par vienu 
vai divām aktīvām vielām. Šo maksu 
palielina par EUR [...] par katru nākamo 
procedūrā iesaistīto aktīvo vielu.
Atbilstošā atlīdzība referentam un 
līdzreferentam ir 50 % no kopējās 
iekasētās maksas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu referentiem un līdzreferentiem par savu darbu būtu jāsaņem pienācīga atlīdzība, 
lai viņi būtu motivēti brīvprātīgi pieteikties veikt ar pieprasījumu apstrādi saistītu darbu.

Grozījums Nr. 100
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir EUR 168 600. 
Atbilstošā atlīdzība referentam ir 

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir EUR 168 600. 
Atbilstošā atlīdzība referentam ir 
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EUR 45 100. EUR 70 000 un atbilstošā atlīdzība 
līdzreferentam ir EUR 70 000.

Or. en

Pamatojums

Drošuma pieprasījumu novērtēšana ir liels darbs: novērtēšana aizņem aptuveni 500–800 
darba stundas gan referentam, gan līdzreferentam.

Grozījums Nr. 101
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir EUR 168 600. 
Atbilstošā atlīdzība referentam ir 
EUR 45 100.

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir EUR 168 600 
par vienu vai divām aktīvām vielām. Šo 
maksu palielina par 15 % par katru 
nākamo procedūrā iesaistīto aktīvo vielu.
Atbilstošā atlīdzība referentam ir 
EUR 78 400. Šo atlīdzību palielina par 
15 % par katru nākamo novērtēto aktīvo 
vielu.

Or. en

Pamatojums

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.
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Grozījums Nr. 102
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo maksu daļēji sedz no valsts 
budžeta, kas paredzēts šiem jaunajiem 
farmakovigilances uzdevumiem, un daļēji 
to sedz tirdzniecības atļaujas turētājs.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienības budžetam ir jābūt spējīgam finansēt jaunos farmakovigilances uzdevumus, 
lai palielinātu novērtēšanas pārredzamību, objektivitāti un neatkarību.

Grozījums Nr. 103
Peter Liese

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 6. panta 5. punktu mazie un 
vidējie uzņēmumi maksā 60 % no 
piemērojamās summas.

2. Saskaņā ar 6. panta 5. punkta pirmo 
daļu mazie un vidējie uzņēmumi maksā 
60 % no piemērojamās summas.

Saskaņā ar 6. panta 5. punkta otro daļu 
tirdzniecības atļaujas turētāji maksā līdz 
60 % no piemērojamās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa– 3. punkts – 2. daļa – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) pēc tam piemērojot atlaidi saskaņā ar šā 
pielikuma II daļas 2. punktu un, ja 
attiecināms, atbrīvojumu, kas minēts 
1. panta 3. punktā.

(ii) pēc tam piemērojot atlaidi saskaņā ar šā 
pielikuma III daļas 2. punktu un, ja 
attiecināms, atbrīvojumu, kas minēts 
1. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā Komisijas priekšlikuma II daļa atsaucas uz 5. panta 4. punktu par drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas saņemšanas. Savukārt III daļa atsaucas uz 6. panta 5. punktu, kas ir 
pareizais pants attiecībā uz pielikuma III daļu par pieprasījumiem.

Grozījums Nr. 105
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 10 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 20 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Or. en

Pamatojums

Lai tirdzniecības atļaujas turētājs pieprasītu maksas atlaidi vai atbrīvojumu, viņam iepriekš ir 
nopietni jāizvērtē pamatojums šādas atlaides vai atbrīvojuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 106
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa – 3. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 10 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Piemērojot atlaides un atbrīvojumus, 
referenta atlīdzību proporcionāli koriģē. Ja 
Aģentūra pēc tam iekasē pilnu 
piemērojamo summu, tostarp 50 %
palielinājumu, kas minēts 8. panta 
5. punktā, referenta atlīdzību proporcionāli 
koriģē.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiksētā gada maksa ir EUR 60 par katru 
vienību, par kuru jāmaksā.

1. Fiksētā gada maksa ir EUR XX par katru 
vienību, par kuru jāmaksā.

Or. en

Pamatojums

Šo maksu pielāgo pēc tam, kad ir panākta galīgā vienošanās par atlaidēm un atbrīvojumiem.

Grozījums Nr. 108
Peter Liese

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 7. panta 4. punktu mazie un 
vidējie uzņēmumi maksā 60 % no 
piemērojamās summas.

2. Saskaņā ar 7. panta 4. punkta pirmo 
daļu mazie un vidējie uzņēmumi maksā 
60 % no piemērojamās summas.

Saskaņā ar 7. panta 4. punkta otro daļu 
tirdzniecības atļaujas turētāji maksā līdz 
60 % no piemērojamās summas.
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Or. en

Grozījums Nr. 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
80 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu (izņemot atļautās homeopātiskās 
zāles) tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
80 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā. Homeopātisko zāļu tirdzniecības 
atļauju turētāji maksā procentuālu daļu, 
kas ir līdzvērtīga maksai par IKT 
pakalpojumiem, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

Or. en

Pamatojums

Atļautajām homeopātiskajām zālēm no regulas 4. pielikumā uzskaitītajiem pakalpojumiem 
tiek nodrošināti vienīgi IT pakalpojumi par datu bāzes izveidi un uzturēšanu. Ir svarīgi 
skaidri noteikt šo izmaksu veidu, jo par attiecīgo fiksēto maksu netiek sniegti citi pakalpojumi.

Grozījums Nr. 110
Alojz Peterle

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
80 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu (izņemot atļautās homeopātiskās 
zāles) tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
80 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā. Homeopātisko zāļu tirdzniecības 
atļauju turētāji maksā procentuālu daļu, 
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kas ir līdzvērtīga maksai par IKT 
pakalpojumiem, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
80 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
50 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

Or. en

Pamatojums

Tradicionāli lietotām zālēm ir zināms drošuma profils, un tām būtu jāpiemēro 50 % atlaide 
no fiksētās gada maksas.

Grozījums Nr. 112
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas 7. panta 5. punktā minēto 
zāļu tirdzniecības atļaujas turētāji maksā 
80 % no summas, ko piemēro šīm zālēm 
atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā.

3. Direktīvas 2001/83/EK 10.a punktā
minēto zāļu tirdzniecības atļaujas turētāji 
maksā 80 % no summas, ko piemēro šīm 
zālēm atbilstošajām vienībām, par kurām 
jāmaksā. Attiecīgi Direktīvas 2001/83/EK 
1. panta 5. punktā un 1. panta 30. punktā 
minēto atļauto homeopātisko zāļu un 
atļauto augu izcelsmes zāļu tirdzniecības 
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atļauju turētāji maksā 25 % no summas, 
ko piemēro šīm zālēm atbilstošajām 
vienībām, par kurām jāmaksā.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā paredzētā 75 % atlaide atļautajām homeopātiskajām zālēm un augu izcelsmes 
zālēm ir saskaņā ar jau esošo fiksētās gada maksas atlaidi centralizēti atļautajām 
ģenēriskajām zālēm. Tā kā pastāv tendence veikt aizvien vairāk centralizētu atļauju 
ģenēriskajām zālēm, bet ne homeopātiskajām un augu izcelsmes zālēm, tām nākotnē 
nevajadzētu nonākt komerciāli neizdevīgā stāvoklī farmakovigilances maksas dēļ.


