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Grozījums 14
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ūdens un augsnes piesārņojums ar 
zāļu atliekvielām ir jauna vides problēma 
un jauns sabiedrības veselības 
apdraudējums. Ir vajadzīgi pasākumi, lai 
mazinātu iespējami kaitīgo ietekmi uz 
Eiropas vidi, jo īpaši uz virszemes 
ūdeņiem, pazemes ūdeņiem un dzeramo 
ūdeni, un sabiedrības veselību. Tāpēc ir 
jāveic arī pasākumi, lai uzraudzītu zāļu 
nelabvēlīgās ietekmes uz vidi ietekmi uz 
sabiedrības veselību un vidi. Šādu 
pasākumu dēļ nedrīkst atsaukt atļaujas
zālēm, kas vajadzīgas dzīvību apdraudošu 
vai nopietnu slimību ārstēšanai.

Or. en

Grozījums 15
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Farmaceitiskas vielas cilvēka 
organismā ir bioloģiski aktīvas tām 
piemītošo īpašību dēļ, un nereti tās ir 
izstrādātas tā, lai, atrodoties cilvēka 
ķermenī, tās saglabātos nemainīgas. Šāda 
stabilitāte nosaka to, ka šādas vielas 
saglabājas arī ārpus cilvēka ķermeņa, kas 
var radīt vides problēmas, kuras savukārt 
var ietekmēt sabiedrības veselību.
Kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga 
zāļu nelabvēlīgā ietekme uz vidi, lai 
Aģentūra varētu atkārtoti novērtēt zāļu 
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riska un ieguvumu attiecību.

Or. en

Pamatojums

Problēma saistībā ar zāļu atliekvielām vidē ir labi zināma. Tā attiecas ne tikai uz vides 
aizsardzību, bet arī uz vides ietekmi uz sabiedrības veselību. Farmakovigilances joma būtu 
jāpaplašina, attiecinot to arī uz nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

Grozījums 16
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tie Aģentūras galvenie uzdevumi 
farmakovigilances jomā, kas ir izklāstīti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kopumā būtu
jāsaglabā un jāpilnveido, īpaši attiecībā uz 
Kopienas datubāzes un datu apstrādes tīkla 
pārvaldību (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance) un dalībvalstu drošuma 
paziņojumu koordinēšanu.

(4) Tie Aģentūras galvenie uzdevumi 
farmakovigilances jomā, kas ir izklāstīti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kopumā būtu
jāsaglabā un jāpilnveido, īpaši attiecībā uz 
Kopienas datubāzes un datu apstrādes tīkla 
pārvaldību (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance), dalībvalstu drošuma 
paziņojumu koordinēšanu un informācijas 
par drošības jautājumiem sniegšanu 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir tiesības iegūt plašāku informāciju par farmakovigilances apsvērumiem un 
viņu lietoto zāļu riska un ieguvumu attiecību. Aģentūrai ir liela nozīme kā uzticamam, 
neatkarīgam informācijas avotam.
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Grozījums 17
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tie Aģentūras galvenie uzdevumi 
farmakovigilances jomā, kas ir izklāstīti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kopumā būtu
jāsaglabā un jāpilnveido, īpaši attiecībā uz 
Kopienas datubāzes un datu apstrādes tīkla 
pārvaldību (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance) un dalībvalstu drošuma 
paziņojumu koordinēšanu.

(4) Tie Aģentūras galvenie uzdevumi 
farmakovigilances jomā, kas ir izklāstīti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kopumā būtu
jāsaglabā un jāpilnveido, īpaši attiecībā uz 
Kopienas datubāzes un datu apstrādes tīkla 
pārvaldību (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance), dalībvalstu drošuma
paziņojumu koordinēšanu un informācijas 
par drošības jautājumiem sniegšanu 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums 18
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. To vietā, izmantojot 
datubāzi Eudravigilance, attiecīgajām 
dalībvalstīm vienlaikus būtu jāsaņem 
informācija par ziņojumiem, kurus 
iesnieguši tirdzniecības atļauju turētāji.
Datubāzei ir jābūt pilnībā pieejamai 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai, un 
attiecīgā pakāpē arī tirdzniecības atļauju 

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Savienībā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. To vietā, izmantojot 
datubāzi Eudravigilance, attiecīgajām 
dalībvalstīm vienlaikus būtu jāsaņem 
informācija par ziņojumiem, kurus 
iesnieguši tirdzniecības atļauju turētāji.
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turētājiem un sabiedrībai. 

Lai nodrošinātu augstu informācijas 
kvalitāti, dalībvalstīm būtu jāatbalsta 
valstu un reģionālo farmakovigilances 
centru pieredzes pilnveidošana. Valstu 
kompetentajām iestādēm būtu jāapkopo 
šo centru ziņojumi un pēc tam jāiekļauj 
dati datubāzē Eudravigilance. 
Datubāzei ir jābūt pilnībā pieejamai 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai, un 
attiecīgā pakāpē arī tirdzniecības atļauju 
turētājiem un sabiedrībai. 

Or. en

Pamatojums

Vietējās un valstu farmakovigilances speciālistu grupas ir tuvu iedzīvotājiem un ir 
piemērotas, lai apkopotu un atbilstīgi interpretētu informāciju par zāļu blakusparādībām 
(valodas, kultūras, dzīvesveida dēļ). Lai nodrošinātu, ka datubāzē Eudravigilance tiek 
iekļauta augstas kvalitātes informācija, pacienti, veselības aprūpes speciālisti, kā arī 
tirdzniecības atļauju turētāji par zāļu blakusparādībām ziņo valsts un vietējiem 3 
farmakovigilances centriem. Citādi pastāv iespēja, ka informācija var tikt interpretēta 
nepareizi un var zaudēt savu kvalitāti.

Grozījums 19
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. Datubāzei ir jābūt 
pilnībā pieejamai dalībvalstīm, Aģentūrai 
un Komisijai, un attiecīgā pakāpē arī 

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. Datubāzei ir jābūt 
pilnībā pieejamai dalībvalstīm, Aģentūrai 
un Komisijai, un attiecīgā pakāpē arī 
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tirdzniecības atļauju turētājiem un 
sabiedrībai.

tirdzniecības atļauju turētājiem un 
sabiedrībai visās Eiropas Savienības 
oficiālajās valodās.

Or. ro

Grozījums 20
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. 

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. 

Taču tajā pašā laikā iesaistītās 
dalībvalstis, izmantojot datubāzi 
Eudravigilance, būtu jāinformē par 
tirdzniecības atļauju turētāju sniegtajiem 
ziņojumiem.
Lai nodrošinātu augstu informācijas 
kvalitāti, dalībvalstīm būtu jāatbalsta 
valstu un reģionālo farmakovigilances 
centru pieredzes pilnveidošana. Valstu 
kompetentajām iestādēm būtu jāapkopo 
šo centru ziņojumi un jāiekļauj dati 
datubāzē Eudravigilance.

Datubāzei ir jābūt pilnībā pieejamai 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai, un 
attiecīgā pakāpē arī tirdzniecības atļauju 
turētājiem un sabiedrībai.

Datubāzei ir jābūt pilnībā pieejamai 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai, un 
attiecīgā pakāpē arī tirdzniecības atļauju 
turētājiem un sabiedrībai.

Or. ro
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Grozījums 21
Anne Delvaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. To vietā, izmantojot 
datubāzi Eudravigilance, attiecīgajām 
dalībvalstīm vienlaikus būtu jāsaņem 
informācija par ziņojumiem, kurus 
iesnieguši tirdzniecības atļauju turētāji. 
Datubāzei ir jābūt pilnībā pieejamai 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai, un 
attiecīgā pakāpē arī tirdzniecības atļauju 
turētājiem un sabiedrībai.

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Savienībā, 
būtu jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. To vietā, izmantojot 
datubāzi Eudravigilance, attiecīgajām 
dalībvalstīm vienlaikus būtu jāsaņem 
informācija par ziņojumiem, kurus 
iesnieguši tirdzniecības atļauju turētāji. Lai 
nodrošinātu augstu informācijas kvalitāti, 
dalībvalstīm būtu jāatbalsta valstu un 
reģionālo farmakovigilances centru 
pieredzes pilnveidošana. Valstu 
kompetentajām iestādēm būtu jāapkopo 
šo centru ziņojumi un pēc tam jāiekļauj 
dati datubāzē Eudravigilance. 
Datubāzei ir jābūt pilnībā pieejamai 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai, un 
attiecīgā pakāpē arī tirdzniecības atļauju 
turētājiem un sabiedrībai.

Or. en

Grozījums 22
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu pārskatāmību 
farmakovigilances jautājumos, Aģentūrai 

(6) Lai uzlabotu pārskatāmību 
farmakovigilances jautājumos, Aģentūrai 
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būtu jāizveido un jāuztur interneta portāls 
par zāļu drošumu Eiropā. 

būtu jāizveido un jāuztur interneta portāls 
par zāļu drošumu Eiropā visās oficiālajās 
Eiropas Savienības valodās.

Or. ro

Grozījums 23
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 
farmakovigilances novērtējumiem 
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska novērtējuma
padomdevēju komiteju. Komitejā būtu 
jāiekļauj neatkarīgi zinātnes eksperti, kuri 
ir kompetenti zāļu drošuma jautājumos, 
tostarp jautājumos par riska noteikšanu, 
novērtēšanu, samazināšanu līdz 
minimumam un paziņošanu, un 
jautājumos, kas ir saistīti ar drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas piešķiršanas un 
farmakovigilances kontroli.

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 
farmakovigilances novērtējumiem ES
līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi izveidot jaunu 
komiteju — Farmakovigilances riska 
novērtējuma komiteju. 

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaaugstina Farmakovigilances riska novērtējuma komitejas (FRNK) neatkarīgā 
pieredze attiecībā pret koordinācijas grupu. Koordinācijas grupa nav specializēta iestāde 
farmakovigilances jomā, tās pienākums ir nodrošināt līdzsvaru starp risku un ieguvumiem 
kopumā. 
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Grozījums 24
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 
farmakovigilances novērtējumiem 
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēju komiteju. Komitejā būtu
jāiekļauj neatkarīgi zinātnes eksperti, kuri 
ir kompetenti zāļu drošuma jautājumos, 
tostarp jautājumos par riska noteikšanu, 
novērtēšanu, samazināšanu līdz 
minimumam un paziņošanu, un 
jautājumos, kas ir saistīti ar drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas piešķiršanas un 
farmakovigilances kontroli.

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 
farmakovigilances novērtējumiem
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteju. Komitejā būtu jāiekļauj viens 
pārstāvis no katras dalībvalsts un septiņi 
Komisijas iecelti locekļi, no kuriem viens 
pārstāvētu veselības aprūpes speciālistus 
un viens — pacientus. Šiem Komitejas 
locekļiem būtu jābūt kompetentiem zāļu 
drošuma jautājumos, tostarp jautājumos par 
riska noteikšanu, novērtēšanu, 
samazināšanu līdz minimumam un 
paziņošanu, un jautājumos, kas ir saistīti ar 
drošuma pētījumiem pēc atļaujas 
piešķiršanas un farmakovigilances kontroli.

Or. it

Pamatojums

Farmakovigilances riska novērtējuma komitejai jābūt pilnībā reprezentatīvai iestādei, proti, 
katrai dalībvalstij un arī veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem ar viņu pārstāvju 
starpniecību būtu jānodrošina tiesības piedalīties diskusijās un neatkarīgi paust savu 
viedokli.

Grozījums 25
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 
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farmakovigilances novērtējumiem 
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēju komiteju. Komitejā būtu
jāiekļauj neatkarīgi zinātnes eksperti, kuri 
ir kompetenti zāļu drošuma jautājumos, 
tostarp jautājumos par riska noteikšanu, 
novērtēšanu, samazināšanu līdz 
minimumam un paziņošanu, un 
jautājumos, kas ir saistīti ar drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas piešķiršanas un 
farmakovigilances kontroli.

farmakovigilances novērtējumiem 
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska un ieguvumu 
attiecības novērtējuma padomdevēju 
komiteju. Komitejā būtu jāiekļauj 
neatkarīgi zinātnes eksperti, kuri ir 
kompetenti zāļu drošuma jautājumos, 
tostarp jautājumos par riska noteikšanu, 
novērtēšanu, samazināšanu līdz 
minimumam un paziņošanu, un 
jautājumos, kas ir saistīti ar drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas piešķiršanas un 
farmakovigilances kontroli.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu 
kopumā. Tā pieņemšanas gadījumā visā 
tekstā jāizdara atbilstīgi pielāgojumi.)

Or. fr

Pamatojums

Nosaukums „Farmakovigilences riska novērtējuma padomdevēja komiteja” ir pārāk 
ierobežojošs un nenodrošina, ka tiek ņemta vērā nepieciešamība veikt zāļu riska un ieguvumu 
attiecības analīzi, uzsverot, ka atsevišķi tiek veikta riska analīze. Taču Komitejas darbības 
joma ir saistīta ar „visiem jautājumiem, kuri attiecas uz .. farmakovigilanci” (Regulas 
priekšlikums, 1. panta 12. punkts).

Grozījums 26
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
būtu pienācīgi jāfinansē Aģentūras 
darbības farmakovigilances jomā. Lai 
pienācīgi finansētu darbības 
farmakovigilances jomā, ir jāparedz, ka 
no tirdzniecības atļauju turētājiem 
jāiekasē maksa. Iegūto līdzekļu 
pārvaldību pastāvīgi kontrolē valde, lai 
nodrošinātu Aģentūras neatkarību.

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
būtu pienācīgi jāfinansē Aģentūras 
darbības farmakovigilances jomā.
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Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir tiesības iegūt plašāku informāciju par farmakovigilances apsvērumiem un 
viņu lietoto zāļu riska un ieguvuma attiecību. Aģentūrai ir liela nozīme kā uzticamam, 
neatkarīgam informācijas avotam.

Grozījums 27
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
būtu pienācīgi jāfinansē Aģentūras 
darbības farmakovigilances jomā. Lai 
pienācīgi finansētu darbības 
farmakovigilances jomā, ir jāparedz, ka 
no tirdzniecības atļauju turētājiem 
jāiekasē maksa. Iegūto līdzekļu 
pārvaldību pastāvīgi kontrolē valde, lai 
nodrošinātu Aģentūras neatkarību.

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
būtu pienācīgi jāfinansē Aģentūras 
darbības farmakovigilances jomā.

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances darbības būtu jāfinansē no valsts līdzekļiem ne tikai tāpēc, lai 
nodrošinātu to neatkarību, bet arī tāpēc, ka izmaksas, kas saistītas ar blakusparādībām gan 
attiecībā uz saslimstību, gan arī mirstību, sedz dalībvalstis. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 
sniegto informāciju tiek lēsts, ka 5 % visu stacionārās aprūpes gadījumu ir saistīti ar zāļu 
blakusparādībām, 5 % slimnīcu pacientu cieš no blakusparādībām un blakusparādības ir 
piektais biežākais nāves iemesls slimnīcās. Valsts finansējums farmakovigilances darbību 
īstenošanai ir uzskatāms par ieguldījumu. 
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Grozījums 28
Anne Delvaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
būtu pienācīgi jāfinansē Aģentūras 
darbības farmakovigilances jomā. Lai 
pienācīgi finansētu darbības
farmakovigilances jomā, ir jāparedz, ka 
no tirdzniecības atļauju turētājiem 
jāiekasē maksa. Iegūto līdzekļu 
pārvaldību pastāvīgi kontrolē valde, lai 
nodrošinātu Aģentūras neatkarību.

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
būtu pienācīgi jāfinansē Aģentūras 
darbības farmakovigilances jomā. 

Or. en

Grozījums 29
Anne Delvaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jānotiek šo zāļu 
stingrai novērošanai. Jāaicina, lai pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām tamlīdzīgām zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Aģentūrai būtu
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(15) Trīs gadus pēc pirmo reizi atļautu 
zāļu laišanas tirgū vai tad, ja par zālēm 
izdota atļauja ar nosacījumu, ka pēc 
atļaujas izdošanas veic drošuma pētījumu 
vai ja pastāv nosacījumi vai ierobežojumi 
zāļu drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
būtu jānotiek šo zāļu stingrai novērošanai. 
Jāaicina, lai pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņotu par visām tamlīdzīgām 
zālēm novērotajām blakusparādībām, 
apzīmējot tās ar melnu trīsstūri un zāļu 
aprakstā un lietošanas pamācībā iekļaujot 
atbilstīgu paskaidrojošu teikumu, un 
Aģentūrai būtu jāatjaunina šādu zāļu 
saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jānotiek šo zāļu 
stingrai novērošanai. Jāaicina, lai pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām tamlīdzīgām zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Aģentūrai būtu
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jānotiek šo zāļu 
stingrai novērošanai. Jāaicina, lai pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām tamlīdzīgām zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Aģentūrai būtu
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.  Pacienta ziņojumi vienmēr 
būtu jāsagatavo ar veselības aprūpes 
speciālista palīdzību.

Or. es

Grozījums Nr. 31
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jānotiek šo zāļu 
stingrai novērošanai. Jāaicina, lai pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām tamlīdzīgām zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jānotiek šo zāļu 
nepārtrauktai novērošanai. Attiecībā uz 
visām zālēm jāaicina, lai pacienti un 
veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām tamlīdzīgām zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
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nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības 
Kopienas procedūras un izveido Eiropas 
Zāļu aģentūru (turpmāk tekstā —
„Aģentūra”), būtu jāatjaunina šādu zāļu 
saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības 
Kopienas procedūras un izveido Eiropas 
Zāļu aģentūru (turpmāk tekstā —
„Aģentūra”), būtu jāatjaunina šādu zāļu 
saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Pastāv liela atbilstības problēma, kas būtiski ietekmē pacientu veselību, radot apgrūtinājumu 
valstu veselības aprūpes sistēmām. Šāds stingrs formulējums arī turpmāk liegtu pacientiem 
atbilstīgu ārstēšanu un varētu netieši ietekmēt ziņošanu par zāļu, kas nav iekļautas šajā zāļu 
kategorijā, iespējamajām blakusparādībām. Jāaicina, lai pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņotu par visām iespējamajām zāļu blakusparādībām.

Grozījums Nr. 32
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jānotiek šo zāļu 
stingrai novērošanai. Jāaicina, lai pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām tamlīdzīgām zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Aģentūrai būtu
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(15) Trīs gadus pēc pirmo reizi atļautu 
zāļu laišanas tirgū vai tad, ja par zālēm 
izdota atļauja ar nosacījumu, ka pēc 
atļaujas izdošanas veic drošuma pētījumu 
vai ja pastāv nosacījumi vai ierobežojumi 
zāļu drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
būtu jānotiek šo zāļu stingrai novērošanai.
Jāaicina, lai pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņotu par visām tamlīdzīgām 
zālēm novērotajām blakusparādībām, 
apzīmējot tās ar melnu trīsstūri ▼ un zāļu 
aprakstā, uz ārējā iepakojuma un 
lietošanas pamācībā iekļaujot atbilstīgu 
paskaidrojošu teikumu, un Aģentūrai būtu
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. en
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Pamatojums

Īpaši brīdinājumi attiecībā uz visām pirmo reizi atļautām zālēm un stingri novērotām zālēm 
palīdzēs gan veselības aprūpes speciālistiem, gan arī pacientiem identificēt pirmo reizi 
atļautas zāles trīs gadus pēc to laišanas tirgū un uzlabos viņu informētību par nepieciešamību 
ziņot par iespējamām zāļu blakusparādībām.

Grozījums Nr. 33
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Šo regulu piemēro, neskarot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu datu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti 2. Lai 
noteiktu, novērtētu, izprastu un novērstu 
zāļu blakusparādības un noteiktu un 
īstenotu pasākumus zāļu lietošanas risku 
mazināšanas un ieguvumu palielināšanai 
sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā, 
būtu jānodrošina iespēja apstrādāt 
personas datus sistēmā Eudravigilance, 
nepārkāpjot ES datu aizsardzības tiesību 
aktus.
1OV L 281, 23.11.1995, 31. lpp.
2OV L 8, 12.1.2001, 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums skar īpaši sensitīvu personas informāciju, kas būtu pilnībā jāaizsargā. Skatīt arī 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada aprīļa atzinumu.
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Grozījums Nr. 34
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)
Regula EK/726/2004
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
b) pieteikuma iesniedzējs norāda, ka zāles 
ir ievērojams terapeitisks, zinātnisks vai 
tehnisks jauninājums vai ka atļaujas 
piešķiršana saskaņā ar šo regulu ir 
pacientu interesēs vai var veicināt labāku 
zāļu pieejamību pacientu vai dzīvnieku 
veselības interesēs ES līmenī.

Or. en

Pamatojums

Praksē ir pierādījies, ka pašreizējais formulējums ir bijis iemesls centralizētās tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pieteikumu noraidījumam šaurās izpratnes par pacientu interesēm dēļ. 
Ņemot vērā zāļu pieejamību, kas ir īpaša problēma mazākās dalībvalstīs, šāda prakse ir 
vērtējama negatīvi. Tāpēc būtu jāprecizē, ka uzlabojumi attiecībā uz zāļu pieejamību būtu 
pietiekams pamatojums pieejai centralizētajai procedūrai.

Grozījums Nr. 35
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula EK/726/2004
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Regulas 5. panta 2. punktam pievieno 
šādu teikumu:

1) Regulas 5. panta 2. punktam pievieno 
šādu teikumu:

„Lai tā pildītu farmakovigilances 
uzdevumus, tai palīdz 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā minētā Farmakovigilances 

„Lai tā pildītu farmakovigilances 
uzdevumus, tai palīdz 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā minētā Farmakovigilances 
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riska novērtējuma padomdevēja komiteja.” riska un ieguvumu attiecības novērtējuma 
padomdevēja komiteja.”

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu 
kopumā. Tā pieņemšanas gadījumā visā 
tekstā jāizdara atbilstīgi pielāgojumi.)

Or. fr

Pamatojums

Nosaukums „Farmakovigilences riska novērtējuma padomdevēja komiteja” ir pārāk 
ierobežojošs un nenodrošina, ka tiek ņemta vērā nepieciešamība veikt zāļu riska un ieguvumu 
attiecības analīzi, uzsverot, ka atsevišķi tiek veikta riska analīze. Taču Komitejas darbības 
joma ir saistīta ar „visiem jautājumiem, kuri attiecas uz .. farmakovigilanci” (Regulas 
priekšlikums, 1. panta 12. punkts).

Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula EK/726/2004
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Lai tā pildītu farmakovigilances 
uzdevumus, tai palīdz 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā minētā Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevēja
komiteja.”

„Lai tā pildītu farmakovigilances 
uzdevumus, tai palīdz 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā minētā Farmakovigilances 
komiteja.”

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā pausts aicinājums veikt izmaiņas horizontālā līmenī. Priekšlikumā ir noteikts, ka 
tiek izveidota Eiropas Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēja komiteja un ka tai 
tiek uzticēti nozīmīgi uzdevumi farmakovigilances jomā, tomēr tai ir paredzēta tikai 
padomdevēja funkcija bez pilnvarām. Būtu jānostiprina komitejas loma, un tai būtu 
jāatspoguļojas komitejas nosaukumā.
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Grozījums Nr. 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula EK/726/2004
10.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra pēc tam, kad piešķirta 
tirdzniecības atļauja, var pieprasīt 
tirdzniecības atļaujas turētājam veikt 
drošuma pētījumu pēc atļaujas izdošanas, 
ja atļauto zāļu radītais risks rada bažas. 
Pieprasījumu iesniedz rakstiski, un tajā sīki 
izklāsta pamatojumu, norāda pētījuma 
mērķus un tā veikšanas un iesniegšanas 
termiņu.

1. Aģentūra pēc tam, kad piešķirta 
tirdzniecības atļauja, var pieprasīt 
tirdzniecības atļaujas turētājam veikt 
drošuma pētījumu pēc atļaujas izdošanas, 
ja atļauto zāļu radītais risks rada bažas. 
Pieprasījumu iesniedz rakstiski, un tajā sīki 
izklāsta pamatojumu, kas balstīts uz 
zinātniskiem argumentiem, un norāda 
pētījuma mērķus un tā veikšanas un 
iesniegšanas termiņu.

Or. fr

Pamatojums

Ja pēc atļaujas izdošanas ir jāveic papildu drošuma pētījums, tam ir jābūt balstītam uz 
zinātnisku pamatojumu. Komisijas priekšlikums nav pietiekami precīzs attiecībā uz šo 
aspektu. 

Grozījums Nr. 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula EK/726/2004
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija atsauc vai apstiprina 
pieprasījumu, vadoties pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtajiem 
paskaidrojumiem. Ja Komisija apstiprina 
prasību, tirdzniecības atļauju izmaina, 
iekļaujot prasību kā priekšnosacījumu 
tirdzniecības atļaujai, un attiecīgi atjaunina 

3. Komisija atsauc vai apstiprina 
pieprasījumu, vadoties pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtajiem 
paskaidrojumiem. Ja Komisija apstiprina 
prasību, tirdzniecības atļauju izmaina, 
iekļaujot prasību kā priekšnosacījumu 
tirdzniecības atļaujai, un attiecīgi atjaunina 
riska pārvaldības sistēmu. Neatkarīgi no 
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riska pārvaldības sistēmu. tā, vai pieprasījums tiek apstiprināts vai 
atsaukts, Komisija sniedz detalizētu tās 
lēmuma pamatojumu, un lēmums tiek 
pienācīgi reģistrēts.

Or. es

Grozījums Nr. 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula EK/726/2004
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Vienu reizi atjaunota, tirdzniecības 
atļauja ir derīga uz neierobežotu laiku, ja 
vien Komisija farmakovigilances 
apsvērumu dēļ vai pamatojoties uz to, ka 
produkta iedarbība nav bijusi pietiekama,
nolemj pagarināt atļauju vēl uz pieciem 
gadiem saskaņā ar 2. punktu.”

„3. Vienu reizi atjaunota, tirdzniecības 
atļauja ir derīga uz neierobežotu laiku, ja 
vien kompetentā iestāde farmakovigilances 
apsvērumu dēļ nolemj pagarināt atļauju vēl 
uz pieciem gadiem saskaņā ar 2. punktu.”

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaglabā šajā priekšlikumā izmantotās saskaņotās un vienkāršotās pieejas 
priekšrocības. Jaunajā priekšlikumā nevajadzētu atgriezties pie uzlabojumiem, kas ieviesti, 
veicot iepriekšējo zāļu tiesību aktu pārskatīšanu ar mērķi samazināt atļaujas atjaunošanas 
procedūru skaitu. Būtu jāsaglabā sākotnējais formulējums attiecībā uz lēmējiestādi.

Grozījums Nr. 40
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula EK/726/2004
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„8. Ārkārtas apstākļos un pēc apspriešanās „8. Ārkārtas apstākļos un pēc apspriešanās 
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ar pieteikuma iesniedzēju atļauju var 
piešķirt, izvirzot pieteikuma iesniedzējam 
prasību ievērot dažus nosacījumus, īpaši 
attiecībā uz zāļu drošumu, kompetento 
iestāžu informēšanu par visiem 
starpgadījumiem, kurus izraisījusi zāļu 
lietošana, un par veicamajiem 
pasākumiem. Šādu atļauju var piešķirt tikai 
tad, ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, 
ka objektīvu un pārbaudāmu iemeslu dēļ 
viņš nevar sniegt vispusīgus datus par zāļu
efektivitāti un drošumu, lietojot tās 
parastas lietošanas apstākļos, un tas 
jāpamato ar kādu no 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikumā 
noteiktajiem iemesliem. Atļaujas derīguma 
turpināšana ir atkarīga no gadskārtējās 
attiecīgo nosacījumu pārvērtēšanas.”

ar pieteikuma iesniedzēju atļauju var 
piešķirt, izvirzot pieteikuma iesniedzējam 
prasību īstenot specifiskas procedūras, 
īpaši attiecībā uz zāļu drošumu, 
kompetento iestāžu informēšanu par visiem 
starpgadījumiem, kurus izraisījusi zāļu 
lietošana, un par veicamajiem 
pasākumiem. Šādu atļauju var piešķirt tikai 
tad, ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, 
ka objektīvu un pārbaudāmu iemeslu dēļ 
viņš nevar sniegt vispusīgus datus par zāļu 
efektivitāti un drošumu, lietojot tās
parastas lietošanas apstākļos, un tas 
jāpamato ar kādu no 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikumā 
noteiktajiem iemesliem. Atļaujas derīguma 
turpināšana ir atkarīga no gadskārtējās 
attiecīgo nosacījumu pārvērtēšanas.”

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošo tiesību aktu formulējums paredz stingrākus kritērijus un labāku patērētāju 
aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar priekšlaicīgu tirdzniecības atļauju izsniegšanu.

Grozījums Nr. 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
21. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumu iesniedz rakstiski, tajā sīki 
izklāsta pamatojumu un norāda detalizēta 
riska pārvaldības sistēmas apraksta 
iesniegšanas termiņu.

Pieprasījumu iesniedz rakstiski, tajā sīki 
izklāsta pamatojumu, kas balstīts uz 
zinātniskiem argumentiem, un norāda 
detalizēta riska pārvaldības sistēmas 
apraksta iesniegšanas termiņu.

Or. fr
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Pamatojums

Ja jāsniedz detalizēts riska pārvaldības sistēmas apraksts, tam jābūt balstītam uz zinātniskiem 
argumentiem. Komisijas priekšlikums nav pietiekami precīzs attiecībā uz šo aspektu.

Grozījums Nr. 42
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra izveido un dara pieejamu 
sabiedrībai to cilvēkiem paredzēto zāļu 
sarakstu, kuras tiek stingri uzraudzītas. 

Aģentūra izveido un dara pieejamu 
sabiedrībai cilvēkiem paredzēto zāļu 
sarakstu. 

Or. en

Pamatojums

Tādas sarakstā iekļautas vielas un zāles, uz kurām attiecas īpaši nosacījumi vai prasības, 
nevajadzētu minēt kā vielas un zāles, „kuras tiek stingri uzraudzītas”, jo dažādām zālēm 
nevajadzētu piemērot atšķirīgus uzraudzības līmeņus, un šāds stingrs formulējums var liegt 
pacientiem atbilstīgu ārstēšanu.

Grozījums Nr. 43
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
24. pants – 2. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sadarbojas ar organizācijām, 
kas pārstāv veselības aprūpes speciālistus, 
pacientus un patērētājus, lai noteiktu 
„atbilstīgu piekļuves līmeni”. 

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgu datubāzes Eudravigilance piekļuves līmeņu nodrošināšana sabiedrībai un veselības 
aprūpes speciālistiem tiek vērtēta atzinīgi. Taču, lai nodrošinātu, ka šāda piekļuve tiek 
izmantota pacientu interesēs un atbilst reālai vajadzībai iegūt pacientu informāciju, nosakot 
„atbilstīgu piekļuves līmeni”, ir jāapspriežas ar pacientu un patērētāju organizācijām.

Grozījums Nr. 44
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
24. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Datubāze Eudravigilance ir pilnībā 
pieejama dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, Aģentūrai un Komisijai. 
Datubāze attiecīgā pakāpē ir pieejama arī 
tirdzniecības atļauju turētājiem, lai tie 
spētu pildīt farmakovigilances pienākumus.

2. Datubāze Eudravigilance ir pilnībā 
pieejama dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, Aģentūrai un Komisijai. 
Datubāze attiecīgā pakāpē ir pieejama arī 
tirdzniecības atļauju turētājiem, lai tie 
spētu pildīt farmakovigilances pienākumus. 
Aģentūra sadarbojas ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pētniecības iestādēm, veselības aprūpes 
speciālistiem, pacientu un patērētāju 
organizācijām, lai noteiktu „atbilstīgu 
piekļuves līmeni” datubāzei 
Eudravigilance.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai būtu jāorganizē apspriedes ar visām iesaistītajām ieinteresētajām personām, lai
novērtētu un noteiktu atbilstīgu piekļuves līmeni datubāzei Eudravigilance.

Grozījums Nr. 45
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EC/726/2004
24. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir atbilstīgi 
piekļuves līmeņi datubāzei Eudravigilance, 
vienlaikus garantējot personas datu 
aizsardzību.

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir pilnīga
piekļuve datubāzei Eudravigilance, 
vienlaikus garantējot personas datu 
aizsardzību.

Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus tādā formātā, par kuru 
ir panākta vienošanās, pievienojot 
paskaidrojumus kā interpretēt attiecīgos 
datus.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Anne Delvaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
24. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir atbilstīgi 
piekļuves līmeņi datubāzei Eudravigilance, 
vienlaikus garantējot personas datu 
aizsardzību.

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir piekļuve 
datubāzei Eudravigilance, vienlaikus 
garantējot personas datu aizsardzību.
Aģentūra sadarbojas ar organizācijām, 
kas pārstāv veselības aprūpes speciālistus, 
pacientus un patērētājus, lai noteiktu 
„atbilstīgu piekļuves līmeni”.

Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus tādā formātā, par kuru 
ir panākta vienošanās, pievienojot 
paskaidrojumus kā interpretēt attiecīgos 
datus. 

Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus, pievienojot 
paskaidrojumus kā interpretēt attiecīgos 
datus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un kas ir paredzētas, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un citādā veidā un kas ir 
paredzētas, lai pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti ziņotu par varbūtējām 
blakusparādībām.

Or. en

Pamatojums

Iespēju nodrošināšana pacientiem ziņot par zāļu blakusparādībām tieši veselības 
aizsardzības iestādēm, izmantojot ne tikai tīmekļa vietni, bet arī citas iespējas, ir svarīga, lai 
neizslēgtu noteiktas iedzīvotāju kategorijas.

Grozījums Nr. 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un kas ir paredzētas, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un 
visām ieinteresētajām personām izstrādā 
standarta strukturētas veidlapas un 
procedūras, tostarp tīmeklī pieejamas 
veidlapas, kas ir paredzētas, lai pacienti un 
veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
varbūtējām blakusparādībām.

Lai nodrošinātu Savienības teritorijā 
izrakstītu, izsniegtu vai pārdotu 
bioloģiskas izcelsmes zāļu izsekojamību, 
standarta veidlapās un procedūrās iekļauj 
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tirdzniecības atļaujas turētāja 
nosaukumu, SNN, zāļu nosaukumu, kā 
noteikts 1. panta 2. punktā, un partijas 
numuru.

Or. en

Pamatojums

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected  
adverse events which shall include means to accurately identify  biological medicinal 
products and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Grozījums Nr. 49
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un kas ir paredzētas, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām izstrādā 
standarta saturu, formātu un procedūras,
kas ir paredzētas, lai pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti ziņotu par varbūtējām 
blakusparādībām un lai nodrošinātu 
Savienības teritorijā izrakstītu, izsniegtu 
vai pārdotu bioloģiskas izcelsmes zāļu 
izsekojamību.

Or. en

Pamatojums

Ar varbūtējām blakusparādībām saistītu zāļu precīza identifikācija ir ļoti būtiska efektīvai 
farmakovigilences sistēmas darbībai. Ierosinātais grozījums paredz prasību Aģentūrai 
izstrādāt lietotājdraudzīgu standarta saturu, formātu un procedūras, kas ir paredzētas, lai 
veselības aprūpes speciālisti un pacienti ziņotu par blakusparādībām.      
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Grozījums Nr. 50
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un aa) 
apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju protokolus;

2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un aa) 
apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju darba kārtību, 
sanāksmju protokolus, kam pievienoti 
pieņemtie lēmumi, balsojumu rezultāti un 
to skaidrojums, iekļaujot mazākuma 
viedokli;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2004/27/EK 126.b pantu „dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes dara publiski pieejamu savu un to komiteju reglamentu, sanāksmju darbu kārtību un 
sanāksmju protokolus, kam pievienoti pieņemtie lēmumi, balsojumu rezultāti un to 
skaidrojums, iekļaujot mazākuma viedokli". To jau dara ASV Pārtikas un zāļu pārvalde, bet 
šāda prakse netiek īstenota Eiropā.

Grozījums Nr. 51
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un aa) 
apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju protokolus;

2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un aa) 
apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju darba kārtību un 
sanāksmju protokolus, kam pievienoti 
pieņemtie lēmumi, balsojumu rezultāti un 
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to skaidrojums, iekļaujot mazākuma 
viedokli;

Or. en

Pamatojums

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Grozījums Nr. 52
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) saskaņā ar šo regulu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

3) saskaņā ar šo regulu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas ar paskaidrojumu 
par to izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
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should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.  

Grozījums Nr. 53
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 4.a punkts (jauns), 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts šīs regulas 
23. pantā;

4) to zāļu sarakstu, kuras minētas šīs 
regulas 23. pantā un uz kuru reģistrēšanu 
attiecas konkrēti nosacījumi vai prasības;

4a) visu esošo un jauno zāļu jaunāko 
lietošanas pamācību un aprakstu 
elektroniskās versijas;
4b) produkta informācijā izdarīto izmaiņu 
īsu dokumentāro vēsturi.
Interneta portālos par zāļu drošumu visu 
informāciju, tostarp visu iepriekš minēto 
informāciju, publicē plašai sabiedrībai 
saprotamā veidā.

Or. en

Pamatojums

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Grozījums Nr. 54
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) informāciju par to, kā ziņot par zāļu 
varbūtējām blakusparādībām, un standarta 
veidlapas, kas ir pieejamas tīmeklī un kas 
ir paredzētas, lai pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti varētu sniegt ziņojumus;

6) informāciju par to, kā ziņot par zāļu 
varbūtējām blakusparādībām, un standarta 
veidlapas, kas ir paredzētas, lai pacienti un 
veselības aprūpes speciālisti varētu sniegt 
ziņojumus;

Or. en

Pamatojums

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of  safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Grozījums Nr. 55
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) protokolus un publiski pieejamus 
rezultātu kopsavilkumus par tiem drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas izdošanas, ko veic 
vairākās dalībvalstīs un kas ir minēti 
Direktīvas 2001/83/EK 107.o 
un107.q pantā;

8) protokolu kopsavilkumus un publiski 
pieejamus rezultātu kopsavilkumus par 
tiem drošuma pētījumiem pēc atļaujas 
izdošanas, ko veic vairākās dalībvalstīs un 
kas ir minēti Direktīvas 2001/83/EK 107.o 
un107.q pantā;
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Or. en

Pamatojums

Pilni protokolu teksti par drošuma pētījumiem pēc atļaujas izsniegšanas parasti ir apjomīgi 
dokumenti, kuros sniegtā informācija var nebūt interesanta sabiedrības daļai, kas tieši 
nepiedalās klīniskajos pētījumos. Protokolu kopsavilkums ir piemērotāks dokuments, jo tajā ir 
paredzēts iekļaut tikai būtisku informāciju par pētījuma norisi un rezultātiem. Ja tiek 
publiskoti tikai pētījumu rezultātu kopsavilkumi, nevis pilni pētījumu ziņojumi, tad arī 
protokolu kopsavilkumi ir piemērotāki dokumenti.

Grozījums Nr. 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
26. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) pirms šāda portāla izveidošanas 
Aģentūra apspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām (tostarp 
pacientu grupām, veselības aprūpes 
speciālistiem un nozares pārstāvjiem), lai 
noskaidrotu to viedokli.

Or. en

Pamatojums

Pirms šādas tīmekļa vietnes izveides ir būtiski apspriesties ar ieinteresētajām personām, uz 
kurām attiecas Aģentūras portālā sniegtā informācija.

Grozījums Nr. 57
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
27. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iepazīstas ar izvēlēto 
zinātnisko literatūru par to cilvēkiem 
paredzēto zāļu varbūtējo blakusparādību 
ziņojumiem, kas satur konkrētas aktīvās
vielas. Tā publicē to aktīvo vielu sarakstu 
un publikācijas, kas tiek uzraudzītas.

1. Aģentūra iepazīstas ar izvēlēto 
zinātnisko literatūru par to cilvēkiem 
paredzēto zāļu varbūtējo blakusparādību 
ziņojumiem, kas satur konkrētas aktīvās 
vielas. Tā publicē to aktīvo vielu sarakstu 
un publikācijas, kas tiek uzraudzītas. 
Aģentūra iepazīstas ar visu zinātnisko 
literatūru par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
varbūtējo blakusparādību ziņojumiem, 
kas satur vispāratzītas aktīvās vielas.

Or. en

Pamatojums

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Grozījums Nr. 58
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iepazīstas ar izvēlēto 
zinātnisko literatūru par to cilvēkiem 
paredzēto zāļu varbūtējo blakusparādību 
ziņojumiem, kas satur konkrētas aktīvās 
vielas. Tā publicē to aktīvo vielu sarakstu 
un publikācijas, kas tiek uzraudzītas.

1. Aģentūra iepazīstas ar izvēlēto 
zinātnisko literatūru par to cilvēkiem 
paredzēto zāļu varbūtējo blakusparādību 
ziņojumiem, kas satur konkrētas aktīvās 
vielas. Tā publicē to aktīvo vielu sarakstu 
un publikācijas, kas tiek uzraudzītas. 
Aģentūra iepazīstas ar visu zinātnisko 
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literatūru par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
varbūtējo blakusparādību ziņojumiem, 
kas satur vispāratzītas aktīvās vielas.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā noteikta prasība tirdzniecības atļaujas turētājiem iepazīties ar informāciju 
datubāzē Eudravigilance, lai noskaidrotu, kādas zāles tajā ir iekļāvusi EZA, kā arī prasība 
iepazīties ar neizvēlēto zinātnisko literatūru un datubāzē neiekļautajām zālēm. Attiecībā uz 
vispāratzītām aktīvajām vielām Eiropas Zāļu aģentūra var veikt šo uzdevumu, jo visi 
tirdzniecības atļauju turētāji, kuru tirgotajās zālēs ir iekļautas vienas un tās pašas 
vispāratzītas sastāvdaļas, izmanto vienas un tās pašas datubāzes. Tāpēc prasība Eiropas Zāļu 
aģentūrai veikt šo uzdevumu attiecībā uz visām vispāratzītajām vielām ir pamatota un 
efektīva (tikai vienu reizi).

Grozījums Nr. 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tā kā noteiktas zāles izraisa 
blakusparādības, pirms tiek sākta 
ārstēšana, izmantojot šādas zāles, 
Aģentūrai vai kompetentajām iestādēm 
būtu jāparedz pienākums apstiprināt 
diagnozi.

Or. es

Grozījums Nr. 60
Mairead McGuinness

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
27. pants – 1. un 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iepazīstas ar izvēlēto
zinātnisko literatūru par to cilvēkiem 
paredzēto zāļu varbūtējo blakusparādību 
ziņojumiem, kas satur konkrētas aktīvās 
vielas. Tā publicē to aktīvo vielu sarakstu 
un publikācijas, kas tiek uzraudzītas.

1. Aģentūra iepazīstas ar zinātnisko 
literatūru par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
varbūtējo blakusparādību ziņojumiem, kas 
satur konkrētas aktīvās vielas. Tā publicē 
to aktīvo vielu sarakstu un publikācijas, kas 
tiek uzraudzītas.

2. Aģentūra ievada attiecīgo informāciju no 
izvēlētās literatūras datubāzē 
Eudravigilance.

2. Aģentūra ievada attiecīgo informāciju no 
literatūras datubāzē Eudravigilance.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai būtu jāveic visas zinātniskās literatūras par vispāratzītām vielām izvērtēšana, 
citādi netiks sasniegts mērķis samazināt tirdzniecības atļaujas turētāja darba apjomu, jo tam 
būtu jāiepazīstas gan ar Aģentūras uzraudzīto literatūru, gan arī ar pārējo literatūru.

Grozījums Nr. 61
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja novērtē regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu.

3. Farmakovigilances komiteja zinātniski
novērtē zāļu riska un ieguvumu attiecību, 
pamatojoties uz visu pieejamo 
informāciju, tostarp regulāriem 
precizējuma ziņojumiem un datubāzē 
Eudravigilance iekļautajiem datiem.

Minētā komiteja 90 dienu laikā pēc 
regulārā precizējuma ziņojuma par 
drošumu saņemšanas sagatavo 
novērtējuma ziņojumu un to nosūta 
tirdzniecības atļaujas turētājam.

Minētā komiteja 90 dienu laikā pēc 
regulārā precizējuma ziņojuma par 
drošumu saņemšanas sagatavo zinātnisku 
ziņojumu par zāļu riska un ieguvumu 
attiecību un to nosūta tirdzniecības atļaujas 
turētājam un koordinācijas grupai. 

Tirdzniecības atļaujas turētājs 30 dienu 
laikā pēc novērtējuma ziņojuma 
saņemšanas var iesniegt Aģentūrai savus 

Tirdzniecības atļaujas turētājs un 
koordinācijas grupa 30 dienu laikā pēc 
novērtējuma ziņojuma saņemšanas var 
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komentārus. iesniegt Farmakovigilances komitejai
savus komentārus. 

Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pēc tirdzniecības atļaujas turētāja 
komentāru iesniegšanas termiņa beigām 
pieņem novērtējuma ziņojumu ar vai bez 
izmaiņām, ņemot vērā tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtos komentārus. 

Farmakovigilances komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pēc tirdzniecības atļaujas turētāja 
un koordinācijas grupas komentāru 
iesniegšanas termiņa beigām pieņem 
novērtējuma ziņojumu ar vai bez 
izmaiņām, ņemot vērā tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtos komentārus. 

No [insert date 18 months after the date 
referred to in Article 3] novērtējuma 
ziņojumi nekavējoties tiek publicēti 
Eiropas interneta portālā par zāļu 
drošumu.

Or. en

Pamatojums

Referenta sagatavotais zinātniskais novērtējuma ziņojums tiek balstīts uz datiem, ko sniedz 
uzņēmumi (periodiski atjaunināti drošības ziņojumi un dati, kas iegūti klīnisko pētījumu un 
pētījumu, kas veikti pēc tirdzniecības atļaujas izsniegšanas, laikā), kā arī uz datiem, ko 
nodrošina farmakovigilances sistēmas dažādās dalībvalstīs (tostarp veselības aprūpes 
speciālistu un pacientu paziņojumiem).

Grozījums Nr. 62
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas 
komitejas ziņojuma saņemšanas to izskata 
un pieņem atzinumu par attiecīgās 
tirdzniecības atļaujas saglabāšanu, 
izmaiņām tajā, tās apturēšanu vai 
anulēšanu.

4. Farmakovigilances komiteja 30 dienu 
laikā pēc ziņojuma pieņemšanas pieņem 
atzinumu par attiecīgās tirdzniecības 
atļaujas saglabāšanu, izmaiņām tajā, tās 
apturēšanu vai anulēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Farmakovigilances komitejas pilnvaras būtu jāpaplašina attiecībā uz CHMP un 
koordinācijas grupu. Ne CHMP, nedz koordinācijas grupa nav specializēta iestāde 
farmakovigilances jomā, tās pienākums ir nodrošināt līdzsvaru starp riskiem un ieguvumiem 
kopumā. Farmakovigilances komiteja ir atbildīga par farmakovigilanci, un tai būtu 
jānodrošina iespēja Eiropas Komisijai tieši ierosināt lēmumu, lai izvairītos no nevajadzīgas 
pienākumu dublēšanās.

Grozījums Nr. 63
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 3. līdz 5. punktā minētos 
atzinumus un lēmumus publisko Eiropas 
zāļu drošuma interneta portālā, kas ir 
minēts 26. pantā.

6. Šā panta 3. līdz 5. punktā minētos 
novērtējuma ziņojumus, atzinumus un 
lēmumus publisko Eiropas zāļu drošuma 
interneta portālā, kas ir minēts 26. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamība ir būtiska, lai atjaunotu pacientu un pilsoņu uzticēšanos veselības aizsardzības 
iestāžu pārskatatbildībai.

Grozījums Nr. 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 3. līdz 5. punktā minētos 
atzinumus un lēmumus publisko Eiropas 
zāļu drošuma interneta portālā, kas ir 
minēts 26. pantā.

6. Šā panta 3. līdz 5. punktā minētos 
galīgos atzinumus un galīgos lēmumus 
publisko Eiropas zāļu drošuma interneta 
portālā, kas ir minēts 26. pantā.
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Or. fr

Pamatojums

Informācijai, ko publisko šajā interneta portālā, būtu jābūt pilnīgai, bet ne sarežģītai.

Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma 
sadarbībā ar dalībvalstīm piedalās 
farmakovigilances tehnisko pasākumu 
starptautiskā saskaņošanā un 
standartizācijā. 

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma 
sadarbībā ar dalībvalstīm un visām 
ieinteresētajām personām piedalās 
farmakovigilances tehnisko pasākumu 
starptautiskā saskaņošanā un 
standartizācijā. Šis darbs tiek balstīts uz 
pacientu vajadzībām un veikts no 
zinātniskā skatupunkta.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai nodrošinātu atbilstību priekšlikumiem grozīt Direktīvas 2001/83/EK 
108. pantu.

Grozījums Nr. 66
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28.ea pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.ea pants
Vides uzraudzība
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Dalībvalstis izraugās vienu vai vairākas 
iestādes, kas uzrauga zāļu nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi. Ja kāda no šīm iestādēm 
konstatē vides risku, kas ir augstāks par 
to, kāds norādīts saskaņā ar 8. panta 
3. punkta ca) apakšpunktu veiktajā 
novērtējumā, vai ja tā konstatē jauna 
veida nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, iestāde 
visus iegūtos datus turpmāk nosūta 
kompetentajai iestādei, kas minētos datus 
nosūta Aģentūrai. Aģentūra pēc šādas 
informācijas saņemšanas, ņemot vērā 
jauniegūtos datus, novērtē, vai riska un 
ieguvumu attiecība joprojām ir pozitīva. 

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances darbības joma ir jāpaplašina, attiecinot to arī uz nelabvēlīgo ietekmi uz 
vidi. 

Grozījums Nr. 67
Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra regulāri veic farmakovigilances 
uzdevumu kontroli un ik pēc diviem 
gadiem paziņo rezultātus valdei.

Aģentūra regulāri veic neatkarīgu
farmakovigilances uzdevumu kontroli un 
ik pēc diviem gadiem paziņo rezultātus 
valdei.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas projekta teksts ierosina attiecībā uz dalībvalstīm veikt neatkarīgu kontroli 
(13. grozījums). Regulas projekta 28.f pants par Aģentūru ietver līdzīgu noteikumu, kas būtu 
attiecīgi jāpielāgo, lai nodrošinātu konsekvenci.
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Grozījums Nr. 68
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula EK/726/2004
28.fa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.fa pants
Vides uzraudzība un aizsardzība
Dalībvalstis izraugās vienu vai vairākas 
valsts iestādes, kas uzrauga zāļu 
nelabvēlīgās ietekmes uz vidi ietekmi uz 
sabiedrības veselību vai vidi. Ja kāda no 
šīm iestādēm konstatē vides risku, kas ir 
augstāks par to, kāds norādīts saskaņā ar 
8. panta 3. punkta ca) apakšpunktu 
veiktajā novērtējumā, vai ja tā konstatē 
jauna veida nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, 
iestāde visus iegūtos datus turpmāk 
nosūta Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūrai un kompetentajai iestādei . 
Aģentūra pēc šādas informācijas 
saņemšanas, ņemot vērā jauniegūtos 
datus, novērtē, vai riska un ieguvumu 
attiecība joprojām ir pozitīva. Šādu 
pasākumu dēļ nedrīkst atsaukt atļaujas 
zālēm, kas vajadzīgas dzīvību apdraudošu 
vai nopietnu slimību ārstēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts – a apakšpunkts
Regula EK/726/2004
56 pants – 1. punkts – aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) Farmakovigilances riska novērtējuma „aa) Farmakovigilances komiteja, kas ir 
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padomdevēja komiteja, kas ir atbildīga par 
ieteikumu sniegšanu Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komitejai un koordinācijas grupai 
par visiem jautājumiem, kuri attiecas uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci;”

atbildīga par zāļu, kas laistas tirgū 
atbilstīgi centralizētajai procedūrai, 
farmakovigilances novērtējumu;”

Or. en

Pamatojums

Šai komitejai būtu jāpiešķir tādas pašas pilnvaras sniegt ieteikumus, kādas ir Eiropas 
komitejai, kas atbildīga par tirdzniecības atļauju izsniegšanu (Cilvēkiem paredzēto zāļu
komiteja). Pēc komitejas uzraudzībā veikto dalībvalstu novērtējumu analīzes un apspriešanas, 
komitejai būtu jānodrošina iespēja izstrādāt un tieši iesniegt Komisijai priekšlikumus lēmumu 
pieņemšanai par tirdzniecības atļauju atcelšanu vai grozīšanu, nestrādājot tirdzniecības 
atļauju komiteju pakļautībā. 

Grozījums Nr. 70
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula EK/726/2004
56. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) g apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„g) ģenerāldirektors, kas pilda 64. pantā 
norādītos pienākumus;”

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecas uz Aģentūras struktūru, lielumu un pienākumiem. Pēdējos gados būtiski 
palielinājās jauno uzdevumu daudzveidība. Šodien Aģentūra ir otra lielākā aģentūra ES ar 
600 darbiniekiem. Tāpēc termins „izpilddirektors” tiek aizstāts ar terminu 
„ģenerāldirektors” un mainīts visā Regulas tekstā.
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Grozījums Nr. 71
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Regula EK/726/2004
57. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirdzniecības atļauju turētāji vēlākais 
līdz (insert date - eighteen months after the 
entry into force of the amending 
regulation) elektroniski iesniedz Aģentūrai 
informāciju par visām zālēm, kas ir atļautas 
vai reģistrētas Kopienā, izmantojot 
a) punktā minēto formātu;

b) tirdzniecības atļauju turētāji vēlākais 
līdz (insert date - thirty months after the 
entry into force of the amending 
regulation) elektroniski iesniedz Aģentūrai 
informāciju par visām zālēm, kas ir atļautas 
vai reģistrētas Kopienā, izmantojot 
a) punktā minēto formātu;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā apgrozībā esošo zāļu daudzumu un prasīto informācijas kvalitāti, būtu 
jāpagarina termiņš visas prasītās informācijas iesniegšanai. 

Grozījums Nr. 72
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula EK/726/2004
61.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

a) desmit locekļi un desmit aizstājēji, kurus 
ieceļ valde, balstoties uz valstu 
kompetento iestāžu priekšlikumiem;

a) desmit locekļi un desmit aizstājēji, kurus 
ieceļ valde pēc apspriešanās ar valstu 
kompetentajām iestādēm un, balstoties uz
viņu atbilstošo pieredzi cilvēkiem 
paredzēto zāļu farmakovigilances un riska 
novērtējuma jomā, kā noteikts 2. punktā;

b) pieci locekļi un pieci aizstājēji, kurus 
ieceļ Komisija, balstoties uz publisku 
aicinājumu paust ieinteresētību, un pēc 

b) vēl septiņi locekļi un pieci aizstājēji, 
kurus ieceļ Komisija, tostarp vismaz viens 
veselības aprūpes speciālistu pārstāvis un 
vismaz viens pacientu pārstāvis, balstoties 
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apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. uz publisku aicinājumu paust 
ieinteresētību, un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu.

Dalībvalsts var lūgt citu dalībvalsti 
pārstāvēt to komitejā.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

Ievērojot tehniskās un zinātniskās 
vajadzības, Komisija var pielāgot locekļu 
un aizstājēju skaitu. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu šīs regulas 
nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar 
87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 

Grozījums Nr. 73
Oreste Rossi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejā ir:

a) desmit locekļi un desmit aizstājēji, 
kurus ieceļ valde, balstoties uz valstu 
kompetento iestāžu priekšlikumiem;

a) viens loceklis un viens aizstājējs no 
katras dalībvalsts, kurus, vienojoties ar 
valdi, ieceļ kompetentā valsts iestāde;

b) pieci locekļi un pieci aizstājēji, kurus b) septiņi locekļi un septiņi aizstājēji, 
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ieceļ Komisija, balstoties uz publisku 
aicinājumu paust ieinteresētību, un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

kurus ieceļ Komisija un no kuriem vienam 
būtu jāpārstāv veselības aprūpes 
speciālisti un vienam — pacienti,
balstoties uz publisku aicinājumu paust 
ieinteresētību, un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

Ievērojot tehniskās un zinātniskās 
vajadzības, Komisija var pielāgot locekļu 
un aizstājēju skaitu. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu šīs regulas 
nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar 
87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. it

Pamatojums

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Grozījums Nr. 74
Crescenzio Rivellini

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) viens pārstāvis un viens aizstājējs no 
EMEA Pacientu un patērētāju darba 
grupas un viens pārstāvis un viens 
aizstājējs no EMEA Veselības aprūpes 
speciālistu darba grupas.

Or. it
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Pamatojums

Ir būtiski iesaistīt visus EMEA speciālistus, lai veicinātu priekšlikuma praktisko īstenošanu. 
Tādējādi visu iesaistīto personu pārstāvju klātbūtne nodrošina prasību par drošības 
pasākumiem un pārredzamību izpildi, kas ir vajadzīgas, lai aizsargātu pilsoņu veselību un 
labklājību.

Grozījums Nr. 75
Peter Liese

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula EK/726/2004
61.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) viens pārstāvis (un viens aizstājējs) no 
EMEA Pacientu un patērētāju darba 
grupas un viens pārstāvis (un viens 
aizstājējs) no EMEA Veselības aprūpes 
speciālistu darba grupas.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski izmantot EMEA esošo pieredzi, lai veicinātu šā priekšlikuma praktisko īstenošanu.

Grozījums Nr. 76
Elena Oana Antonescu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula EK/726/2004
61.a pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) viens pārstāvis no Pacientu un 
patērētāju darba grupas un viens 
pārstāvis no Veselības aprūpes speciālistu 
darba grupas.

Or. ro



AM\803329LV.doc 45/52 PE438.413v01-00

                                Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 77
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula EK/726/2004
61.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valstu kompetento iestāžu pārstāvjiem ir 
tiesības piedalīties visās Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas komitejas 
sanāksmēs, lai veicinātu atbilstošu 
uzdevumu koordināciju starp Aģentūru un 
valsts kompetentajām iestādēm. Ja valsts 
kompetentās iestādes tiek aicinātas, tās 
var sniegt paskaidrojumus vai 
informāciju, tomēr tās nevar censties 
ietekmēt apspriedes.”

6. Valstu kompetento iestāžu pārstāvjiem ir 
tiesības piedalīties visās Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas komitejas 
sanāksmēs un piedalīties diskusijās, lai 
veicinātu atbilstošu uzdevumu koordināciju 
starp Aģentūru un valsts kompetentajām 
iestādēm. 

Or. en

Pamatojums

Skatīt 61.a panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 78
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula EK/726/2004
62. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Dalībvalstis nosūta Aģentūrai to valsts 
ekspertu vārdus un uzvārdus, kam ir 
pārbaudīta zāļu vērtēšanas pieredze un kas 
varētu darboties darba grupās vai 
zinātniskajās padomdevējās grupās, kas ir 
minētas 56. panta 1. punktā, kā arī norādes 
par viņu kvalifikāciju un pieredzes 

“Dalībvalstis nosūta Aģentūrai to valsts 
ekspertu vārdus un uzvārdus, kam ir 
pārbaudīta zāļu vērtēšanas pieredze un kas 
varētu darboties darba grupās vai 
zinātniskajās padomdevējās grupās, kas ir 
minētas 56. panta 1. punktā, kā arī norādes 
par viņu kvalifikāciju un pieredzes jomām 
un viņu neatkarības līmeni no farmācijas 
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jomām.” uzņēmumiem.” 

Or. en

Pamatojums

Vairāki gadījumi, kad rodas nepieciešamība grozīt lēmumus pēc tam, kad izveidotas jaunas 
ekspertu grupas, liek ieņemt piesardzīgu nostāju attiecībā uz ieinteresētību, kas saista šādus 
ekspertus un farmācijas uzņēmumus. Par šādas saistības atzīšanu nepietiek, lai novērstu uz 
ekspertiem izdarīto spiedienu.

Grozījums Nr. 79
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Regula EK/726/2004
67. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tas neizslēdz, ka 
Aģentūra par minēto darbību veikšanu 
iekasē maksu no tirdzniecības atļaujas 
turētājiem.”

„4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tās saņem 
atbilstīgu valsts finansējumu, kas ir 
proporcionāls tām uzticētajiem 
uzdevumiem.”

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai farmakovigilances darbības arī turpmāk tiktu finansētas no valsts līdzekļiem, lai 
izvairītos no interešu konflikta. Būtu jāsaglabā sākotnējais 4. punkta teksts.

Grozījums Nr. 80
Anne Delvaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Regula EK/726/2004
67. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tas neizslēdz, ka 
Aģentūra par minēto darbību veikšanu 
iekasē maksu no tirdzniecības atļaujas 
turētājiem.”

„4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tās saņem 
atbilstīgu valsts finansējumu, kas ir 
proporcionāls tām uzticētajiem 
uzdevumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 81
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Regula EK/726/2004
67. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tas neizslēdz, ka 
Aģentūra par minēto darbību veikšanu 
iekasē maksu no tirdzniecības atļaujas 
turētājiem.”

4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību, un saņem 
noteiktajiem uzdevumiem proporcionālu 
valsts finansējumu. Tas neizslēdz, ka 
Aģentūra par minēto darbību veikšanu 
netieši iegūst papildu resursus ar 
nosacījumu, ka tiek stingri garantēta tās 
neatkarība.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānodrošina farmakovigilances darbību stingra finansiālā neatkarība. Tāpēc ir vēlams 
izvairīties no tiešas maksas iekasēšanas, kas var veidot attiecības „samaksa par sniegtajiem 
pakalpojumiem”.
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Grozījums Nr. 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18.a punkts (jauns)
Regula EK/726/2004
80.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18a) Iestarpina šādu pantu:
80.a pants

Tirdzniecības atļauju turētāji var apstrīdēt 
šīs regulas 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā minētās Komitejas 
novērtējuma ziņojumus vai atzinumus, 
pieprasot, lai no Aģentūras komitejām 
neatkarīga Aģentūras struktūra veiktu 
Komitejas lēmumu pārskatīšanu. 
Atbilstīgus pasākumus un procedūras 
pieņem saskaņā ar šīs regulas 87. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Grozījums Nr. 83
Corinne Lepage

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 20.a punkts (jauns)
Regula EK/726/2004
107. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20a) Šīs regulas 107. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
1. Ja vienotais regulāro precizējuma 
ziņojumu par drošumu novērtējums 
attiecas uz vairāk kā vienu tirdzniecības 
atļauju atbilstīgi 107.e panta 1. punkta 
noteikumiem, izņemot tirdzniecības
atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 726/2004, koordinācijas grupa 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas 
komitejas ziņojuma saņemšanas to izskata 
un pieņem atzinumu par attiecīgās 
tirdzniecības atļaujas saglabāšanu, 
izmaiņām tajā, tās apturēšanu vai 
anulēšanu, iekļaujot termiņu atzinuma 
izpildei. Šāds atzinums tiek publicēts 
nekavējoties, iekļaujot mazākuma 
viedokli.

Or. xm

Grozījums Nr. 84
János Áder

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva, prasību zāļu aprakstā un 
lietošanas pamācībā sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, kas paredzēta
11. panta 3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kura grozīta ar Direktīvu …/…/EK, kuru 
piemēro zālēm, kas ir atļautas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 9. panta 
4. punkta a) un d) apakšpunktu, piemēro 
tirdzniecības atļaujām, kuras izdotas pirms 
šīs regulas 3. panta otrajā daļā noteiktā 
datuma, kad minētā atļauja pagarināta vai 

1. Prasību zāļu aprakstā un lietošanas 
pamācībā norādīt, ka zāles tiek stingri 
uzraudzītas, vai atbilstīgi norādīt jaunu 
informāciju, kas paredzēta 11. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kura grozīta ar Direktīvu …/…/EK, kuru 
piemēro zālēm, kas ir atļautas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 9. panta 
4. punkta a) un d) apakšpunktu, piemēro 
tirdzniecības atļaujām, kuras izdotas pirms 
šīs regulas 3. panta otrajā daļā noteiktā 
datuma, kad minētā atļauja pagarināta vai 
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kad beidzies trīs gadu periods, kas sācies 
minētajā datumā, atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāks.

kad beidzies trīs gadu periods, kas sācies 
minētajā datumā, atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāks.

Or. hu

Pamatojums

Nav iemesla pieprasīt, lai svarīgākā informācija tiktu norādīta atsevišķā laukā, jo pietiek ar 
iepazīšanos ar zāļu aprakstu un lietošanas pamācību kopumā, lai pacientam un ārstam tiktu 
nodrošināta informāciju, kas nepieciešama drošai un efektīvai zāļu lietošanai. Svarīgākās 
informācijas kopsavilkums var veicināt praksi, kad pacienti un ārsti pievērš uzmanību tikai 
informācijai melnajā ierāmējumā, kas attiecīgi apdraudētu zāļu drošu lietošanu.

Grozījums Nr. 85
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva, prasību zāļu aprakstā un 
lietošanas pamācībā sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, kas paredzēta
11. panta 3.a punktā un 59. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar 
Direktīvu …/…/EK, kuru piemēro zālēm, 
kas ir atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 9. panta 4. punkta a) un 
d) apakšpunktu, piemēro tirdzniecības 
atļaujām, kuras izdotas pirms šīs regulas 
3. panta otrajā daļā noteiktā datuma, kad 
minētā atļauja pagarināta vai kad beidzies 
trīs gadu periods, kas sācies minētajā 
datumā, atkarībā no tā, kurš datums ir 
agrāks.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Svarīgākās informācijas kopsavilkuma iekļaušana ir lieka (zāļu apraksts – SPC – jau pats par 
sevi ir svarīgākās informācijas kopsavilkums), var radīt neskaidrības pacientiem (tie var 
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neievērot SPC ietverto svarīgo informāciju un iepazīties tikai ar svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu) un var radīt saprotamības problēmas (piemēram, ja paziņojumi ir publicēti 
vairākās valodās). 

Grozījums Nr. 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva, prasību zāļu aprakstā un 
lietošanas pamācībā sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu,
kas paredzēta 11. panta 3.a punktā un 
59. panta 1. punkta aa) apakšpunktā 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar 
Direktīvu …/…/EK, kuru piemēro zālēm, 
kas ir atļautas saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 726/2004 9. panta 4. punkta a) un 
d) apakšpunktu, piemēro tirdzniecības
atļaujām, kuras izdotas pirms šīs regulas 
3. panta
otrajā daļā noteiktā datuma, kad minētā 
atļauja pagarināta vai kad beidzies trīs 
gadu periods, kas sācies minētajā datumā, 
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

1. Prasību, kas paredzēta 11. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kura grozīta ar Direktīvu …/…/EK, kuru 
piemēro zālēm, kas ir atļautas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 9. panta 4. 
punkta a) un d) apakšpunktu, piemēro 
tirdzniecības atļaujām, kuras izdotas pirms 
šīs regulas 3. panta otrajā daļā noteiktā 
datuma, kad minētā atļauja pagarināta vai 
kad beidzies trīs gadu periods, kas sācies 
minētajā datumā, atkarībā no tā, kurš 
datums ir agrāks.

Or. en

Pamatojums

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.
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