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Grozījums Nr. 27
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Skaidrības labad jāgroza
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta ne tikai 
kaitīga un neparedzēta iedarbība, kas 
rodas, normālās devās lietojot atļautas 
zāles, bet arī ārstniecības kļūdas un 
lietošana, kura nav minēta atļautā produkta 
apraksta kopsavilkumā, ieskaitot nepareizu 
un ļaunprātīgu produkta lietošanu.

Skaidrības labad jāievieš „ārstniecības 
kļūdas” definīcija, lai pārliecinātos, ka šajā 
direktīvā ir pieminēti novēršami netīši un 
nepiemēroti negadījumi ar 
blakusparādībām, kas rodas, normālās 
devās lietojot atļautas zāles, kā arī 
ārstniecības kļūdas un lietošana, kura nav 
minēta atļautā produkta apraksta 
kopsavilkumā, ieskaitot nepareizu un 
ļaunprātīgu produkta lietošanu

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta ne tikai
kaitīga un neparedzēta iedarbība, kas rodas, 
normālās devās lietojot atļautas zāles, bet 
arī ārstniecības kļūdas un lietošana, kura 
nav minēta atļautā produkta apraksta 
kopsavilkumā, ieskaitot nepareizu un 
ļaunprātīgu produkta lietošanu. 

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta kaitīga 
un neparedzēta iedarbība, kas rodas, ne 
tikai normālās devās lietojot atļautas zāles, 
bet arī no ārstniecības kļūdām un 
lietošanas, kura nav minēta atļautā 
produkta apraksta kopsavilkumā, ieskaitot 
nepareizu un ļaunprātīgu produkta 
lietošanu. 

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikums ievieš varbūtējas blakusparādības definīciju, lai tādējādi iekļautu ziņošanu par 
blakusparādībām, kas rodas citos zāļu lietošanas gadījumos, kas nav minēti tirdzniecības 
atļaujā, tajā skaitā arī no ārstniecības kļūdām. Tāpēc ir nepieciešams viest skaidrību, 
nosakot, par kurām ārstniecības kļūdām ir jāziņo; paziņojamās ārstniecības kļūdas ir tās, 
kurām ir iespējamas varbūtējas blakusparādības; priekšlikumā netiek ierosināts izmantot 
farmakovigilances sistēmu, lai apkopotu vispārēju informāciju par ārstniecības kļūdām. 

Grozījums Nr. 29
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta ne tikai
kaitīga un neparedzēta iedarbība, kas rodas, 
normālās devās lietojot atļautas zāles, bet 
arī ārstniecības kļūdas un lietošana, kura 
nav minēta atļautā produkta apraksta 
kopsavilkumā, ieskaitot nepareizu un 
ļaunprātīgu produkta lietošanu.

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta kaitīga 
un neparedzēta iedarbība, kas rodas, ne 
tikai normālās devās lietojot atļautas zāles, 
bet arī no ārstniecības kļūdām un 
lietošanas, kura nav minēta atļautā 
produkta apraksta kopsavilkumā, ieskaitot 
nepareizu un ļaunprātīgu produkta 
lietošanu.

Or. it

Pamatojums

Priekšlikums ievieš varbūtējas blakusparādības definīciju, lai tādējādi iekļautu ziņošanu par 
blakusparādībām, kas rodas citos zāļu lietošanas gadījumos, kas nav minēti tirdzniecības 
atļaujā, tajā skaitā arī no ārstniecības kļūdām. Tāpēc ir nepieciešams viest skaidrību, 
nosakot, par kurām ārstniecības kļūdām ir jāziņo; paziņojamās ārstniecības kļūdas ir tās, 
kurām ir iespējamas varbūtējas blakusparādības; priekšlikumā netiek ierosināts izmantot 
farmakovigilances sistēmu, lai apkopotu vispārēju informāciju par ārstniecības kļūdām.
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Grozījums Nr. 30
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta ne tikai 
kaitīga un neparedzēta iedarbība, kas 
rodas, normālās devās lietojot atļautas 
zāles, bet arī ārstniecības kļūdas un 
lietošana, kura nav minēta atļautā 
produkta apraksta kopsavilkumā, ieskaitot 
nepareizu un ļaunprātīgu produkta 
lietošanu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Definīcijas grozījums nav pamatots, un ir jāsaglabā vispārpieņemtā starptautiskā definīcija 
(PVO un Starptautiskās saskaņošanas konferences (SSK) pieņemtā definīcija). No otras 
puses, šķiet piemēroti sniegt paralēlas definīcijas ārstniecības kļūdas un zāļu nepareizas 
lietošanas jēdzieniem, kas ir iekļauti Komisijas ierosinātajā jaunajā definīcijā, bet nepieprasa 
tādu pašu rīcību. 

Grozījums Nr. 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Ūdeņu un augsnes piesārņojums ar 
farmaceitisku vielu atliekām ir jauna 
vides problēma, kas arī raisa bažas 
saistībā ar sabiedrības veselību. Ir 
nepieciešami pasākumi, lai samazinātu 
iespējami kaitīgo ietekmi uz Eiropas vidi, 
jo īpaši uz virszemes ūdeni, gruntsūdeni 
un dzeramo ūdeni, kā arī uz sabiedrības 
veselību. Tāpēc ir vajadzīgi arī pasākumi, 
lai uzraudzītu zāļu blakusparādību 



PE438.412v02-00 6/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

ietekmi uz sabiedrības veselību vai vidi. 
Tas nedrīkst novest pie tādu zāļu atļaujas 
atsaukšanas, kuras nepieciešamas 
dzīvībai bīstamu vai nopietnu slimību 
ārstēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Ir jāveicina izpēte konkrētām 
slimībām paredzētu zāļu izstrādē, lai 
novērstu blakņu rašanos pacientiem un 
ņemtu vērā ietekmi uz vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Farmaceitiskās vielas cilvēkos ir 
bioloģiski aktīvas tām piemītošo īpašību 
dēļ un bieži ir radītas tā, lai nemainītos, 
virzoties cilvēka organismā. Šī nemainība 
nozīmē arī to, ka tās saglabājas arī ārpus 
cilvēka ķermeņa, un tas var radīt vides 
problēmas, kuras, savukārt, var apdraudēt 
sabiedrības veselību.
Lai risinātu problēmas, ko rada ūdeņu un 
augsnes piesārņojums ar farmaceitisku 
vielu atliekām, nevēlamai ietekmei uz vidi 
jābūt iekļautai riska un labuma attiecības 
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novērtējumā.
Turklāt kompetentajām iestādēm 
vajadzētu uzraudzīt zāļu nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi, lai atkārtoti izvērtētu riska 
un labuma attiecību.

Or. en

Pamatojums

Farmaceitisku vielu atlieku radītās vides problēmas ir labi zināmas. Nav runas tikai par vides 
aizsardzību, bet arī par vides ietekmi uz sabiedrības veselību. Tomēr zāļu ietekme uz vidi 
joprojām nav iekļauta riska un labuma attiecības izvērtējumā pirms zāļu atļaujas ieguves. 
Eiropas Vides aģentūra (2010. g.), Zviedrijas Zāļu aģentūra (2009. g.) un Vācijas 
Konsultatīvā padome vides jautājumos (2007. g.) atbalsta to, ka, piešķirot atļaujas, ir jāņem 
vērā ietekme uz vidi. 

Grozījums Nr. 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāizveido farmakovigilances sistēma, kas 
nodrošinātu, ka tiek uzraudzītas un 
pārraudzītas atļautās zāles, kuras reģistrētas 
farmakovigilances sistēmas pamatdosjē, 
kurš ir nepārtraukti pieejams inspekcijai.
Kompetentajām iestādēm jāpārrauga 
minētās sistēmas.
Tāpēc jāiesniedz farmakovigilances 
sistēmas īss raksturojums kopā ar 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu un 
jāsniedz norāde uz vietni, kurā tiek uzturēts 
un inspekcijai ir pieejams 
farmakovigilances sistēmas pamatdosjē par 
attiecīgajām zālēm.

(6) Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāizveido farmakovigilances sistēma, kas 
nodrošinātu, ka tiek uzraudzītas un 
pārraudzītas atļautās zāles, kuras reģistrētas 
farmakovigilances sistēmas pamatdosjē, 
kurš ir nepārtraukti pieejams inspekcijai.
Kompetentajām iestādēm jāpārrauga 
minētās sistēmas.
Tāpēc jāiesniedz farmakovigilances 
sistēmas īss raksturojums kopā ar 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu un 
jāsniedz norāde uz vietni, kurā tiek uzturēts 
un kompetento iestāžu inspekcijai ir 
pieejams farmakovigilances sistēmas 
pamatdosjē par attiecīgajām zālēm.

Or. fr



PE438.412v02-00 8/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

Pamatojums

Tieši kompetentajām iestādēm ir jābūt nepārtrauktai iespējai pārbaudīt farmakovigilances 
dokumentus, un tas ir skaidri jānosaka. 

Grozījums Nr. 35
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Riska pārvaldības sistēmā tirdzniecības 
atļaujas turētājam jāorganizē 
farmakovigilance par katru zāļu veidu un tā 
jāplāno proporcionāli apzinātajam vai 
potenciālajam riskam un tam, vai par zālēm 
vajadzīga papildinformācija. Tāpat 
jāparedz, lai visi svarīgākie riska 
pārvaldības sistēmas pasākumi nosacījumu 
veidā būtu izklāstīti tirdzniecības atļaujās.

(7) Riska pārvaldības sistēmā tirdzniecības 
atļaujas turētājam jāorganizē 
farmakovigilance par katru zāļu veidu un tā 
jāplāno arī proporcionāli apzinātajam vai 
potenciālajam riskam un tam, vai par zālēm 
vajadzīga papildinformācija. Tāpat 
jāparedz, lai visi svarīgākie riska 
pārvaldības sistēmas pasākumi nosacījumu 
veidā būtu izklāstīti tirdzniecības atļaujās. 
Ja netiek ievēroti tirdzniecības atļaujā 
paredzētie noteikumi attiecīgo termiņu 
robežās, kompetentajām iestādēm ir 
pilnvaras un atbilstoši līdzekļi, lai 
nekavējoties apturētu vai anulētu 
tirdzniecības atļauju.

Or. en

Pamatojums

Riska pārvaldības sistēmas ir farmakovigilances papildinājums, tās neaizstāj standarta 
farmakovigilanci. Pieredze liecina, ka daudzos gadījumos, kad uzņēmumiem lūdza veikt 
drošuma pētījumus pēc atļaujas iegūšanas, tie tos neveica. Galu galā ārsti un pacienti 
joprojām nav pārliecināti par to, vai dažas svarīgas zāles, ko izmanto vēža un sirds slimību 
ārstēšanai, patiesībā nāk par labu. Tāpēc ir būtiski ieviest striktākas prasības tiesību aktos, 
lai nodrošinātu to, ka farmācijas uzņēmumi veic solītos pētījumus.
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Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Ja neatrisinātu medicīnisko vajadzību 
gadījumā par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, kuras jānorāda ar 
īpašu simbolu uz ārējā iepakojuma un 
atbilstošā paskaidrojuma teikumā 
lietošanas pamācībā, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi stingri uzraudzītām zālēm palīdzēs gan veselības aprūpes speciālistiem, gan 
pacientiem noteikt jaunas zāles stingrā uzraudzībā un padziļinās izpratni par jebkādu 
iespējamo blakusparādību ziņošanu, kā tas jau ir ieteikts ASV Medicīnas institūta 2006. gada 
ziņojumā. Šo pasākumu varētu uzlabot vēl vairāk, uz iepakojuma norādot arī kādu 
piktogrammu, piemēram, melno trijstūri (  ), kuru jau labi pazīst un lieto dažās dalībvalstīs.
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Grozījums Nr. 37
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Pirmo reizi atļautām zālēm un zālēm, 
kurām izsniegta atļauja ar nosacījumu, ka 
tiek veikts drošuma pētījums pēc atļaujas 
piešķiršanas vai ja pastāv nosacījumi vai 
ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū jānotiek stingrai šo zāļu 
uzraudzībai. Jāaicina pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti ziņot par visām 
blakusparādībām pirmo reizi atļautām 
zālēm, kas tirgū ir ne ilgāk kā 3 gadus, 
blakusparādības apzīmējot ar melnu 
trijstūri un atbilstošu paskaidrojuma 
teikumu produkta apraksta kopsavilkumā 
un lietošanas pamācībā, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
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drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek nepārtrauktai šo zāļu uzraudzībai. 
Attiecībā uz visām zālēm jāaicina pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņot par 
visām tamlīdzīgām zāļu blakusparādībām, 
un Eiropas Zāļu aģentūrai, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko paredz Kopienas 
procedūru cilvēkiem vai dzīvniekiem 
paredzētu zāļu atļaušanai un uzraudzībai un 
ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru 
(turpmāk — Aģentūra), jāatjaunina šādu 
zāļu saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Pastāv vērā ņemama noteikumu neievērošanas problēma ar nopietnām sekām pacientu 
veselībai, radot slogu valstu veselības aprūpes sistēmām.  Tik tieša valoda varētu turpmāk 
atturēt pacientus no ārstniecības nosacījumu ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par 
iespējamajām blakusparādībām zālēm, kas nav iekļautas šajā produktu kategorijā. Pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ir jāaicina ziņot par visām iespējamajām blakusparādībām.

Grozījums Nr. 39
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 

(9) Attiecībā uz visām pirmo reizi 
atļautām zālēm vai ja par zālēm izsniegta 
atļauja ar nosacījumu, ka tiek veikts 
drošuma pētījums pēc atļaujas piešķiršanas 
vai ja pastāv nosacījumi vai ierobežojumi 
zāļu drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām 
blakusparādībām pirmo reizi atļautām 
zālēm, kas tirgū ir ne ilgāk kā 3 gadus, 
blakusparādības apzīmējot ar melnu 
trijstūri un atbilstošu paskaidrojuma 
teikumu produkta apraksta kopsavilkumā, 
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uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

uz ārējā iepakojuma un lietošanas 
pamācībā, un Eiropas Zāļu aģentūrai, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta Regulu 
(EK) Nr. 726/2004, ar ko paredz Kopienas 
procedūru cilvēkiem vai dzīvniekiem 
paredzētu zāļu atļaušanai un uzraudzībai un 
ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru 
(turpmāk — Aģentūra), jāatjaunina šādu 
zāļu saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi uz visiem pirmo reizi atļautiem produktiem, kā arī uz stingri uzraudzītām 
zālēm gan veselības aprūpes speciālistiem, gan pacientiem palīdzēs noteikt pirmo reizi 
atļautas zāles, kas tirgū ir ne ilgāk kā trīs gadus, un padziļinās viņu izpratni par jebkādu 
iespējamu blakusparādību ziņošanu.

Grozījums Nr. 40
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. Ir 
būtiski, lai uzlabota farmakovigilances 
sistēma neveicina priekšlaicīgu 
tirdzniecības atļauju piešķiršanu. Jāaicina 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņot par visām tamlīdzīgām zāļu 
blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
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aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt to, lai uzlabota farmakovigilances sistēma neveicina priekšlaicīgu 
atļauju piešķiršanu.

Grozījums Nr. 41
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. Ir 
būtiski, lai uzlabota farmakovigilances 
sistēma neveicina priekšlaicīgu 
tirdzniecības atļauju piešķiršanu. Jāaicina 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņot par visām tamlīdzīgām zāļu 
blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt to, lai uzlabota farmakovigilances sistēma neveicina priekšlaicīgu 
atļauju piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 42
Elena Oana Antonescu

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. Ir 
būtiski, lai uzlabota farmakovigilances 
sistēma neveicina priekšlaicīgu 
tirdzniecības atļauju piešķiršanu. Jāaicina 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņot par visām tamlīdzīgām zāļu 
blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
visu zāļu (izņemot tās, kuras minētas 
Direktīvas 2001/83/EK 10., 10.a, 10.c, 14., 
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aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

16. un 16.a pantā) produkta apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas pamācībā jābūt 
kodolīgam zāļu aprakstam un jābūt 
norādītam, kā samazināt risku līdz 
minimumam un vislielākā mērā panākt to 
vēlamo iedarbību.

Or. en

Pamatojums

Konkrētu zāļu kategorijas ar īpaši augstu zāļu drošuma profilu jāuzskata par izņēmumiem. 
Attiecībā uz homeopātiskām zālēm tam ir milzīga ekonomiska nozīme, jo tās ražojošie 
farmācijas uzņēmumi ir galvenokārt MVU. Ar farmakovigilanci saistītajam 
reglamentējošajam un administratīvajam slogam ir jābūt samērīgam un efektīvam, tādējādi 
ietverot tikai konkrētajam mērķim nepieciešamos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz 
homeopātiskajām zālēm.

Grozījums Nr. 44
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam 
aprakstam, norādot tajā zāļu vēlamo 
iedarbību un iespējamās blakusparādības, 
kā arī informāciju par drošu un efektīvu 
zāļu lietošanu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav skaidri izklāstīts, kāda informācija ir jāsniedz pacientam. Šajā 
grozījumā tas ir precizēts..
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Grozījums Nr. 45
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Svarīgākās informācijas kopsavilkuma ieviešana ir lieka (produkta apraksta kopsavilkums —
PAK — jau ir svarīgākās informācijas kopsavilkums), tā varētu radīt apjukumu pacientos 
(kuri varētu neievērot būtisku informāciju, kas ir iekļauta PAK, bet ne svarīgākās 
informācijas kopsavilkumā) un lasāmības problēmas (tā, piemēram, ir gadījumos, ja 
lietošanas pamācība ir izdota vairākās valodās).  

Grozījums Nr. 46
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

(10) Piecos gados pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija pēc apspriešanās 
ar pacientus, patērētājus un veselības 
aprūpes speciālistus pārstāvošām 
organizācijām, dalībvalstīm un citām 
ieinteresētajām pusēm iepazīstinās 
Eiropas Parlamentu un Padomi ar 
novērtējuma ziņojumu attiecībā uz 
produkta apraksta kopsavilkuma un 
lietošanas pamācības lasāmību.



AM\808932LV.doc 17/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

Pēc iepriekš minēto datu izanalizēšanas 
Komisija nepieciešamības gadījumā 
ierosinās priekšlikumu produkta apraksta 
kopsavilkuma un lietošanas pamācības 
teksta izkārtojuma un satura uzlabošanai, 
lai nodrošinātu to, ka tie ir vērtīgi 
informācijas avoti plašai sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Grozījums Nr. 47
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

(10) Piecos gados pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija pēc apspriešanās 
ar pacientus, patērētājus un veselības 
aprūpes speciālistus pārstāvošām 
organizācijām, dalībvalstīm un citām 
ieinteresētajām pusēm iepazīstinās 
Eiropas Parlamentu un Padomi ar 
novērtējuma ziņojumu attiecībā uz 
produkta apraksta kopsavilkuma un 
lietošanas pamācības lasāmību.
Pēc šādu datu izanalizēšanas Komisija 
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nepieciešamības gadījumā ierosinās 
priekšlikumus produkta apraksta 
kopsavilkuma un lietošanas pamācības 
teksta izkārtojuma un satura uzlabošanai, 
lai nodrošinātu to, ka tie ir vērtīgi 
informācijas avoti plašai sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Kopsavilkuma ieviešana ir problemātiska, turklāt nav noteikti tā elementi. Tas rada risku, ka 
pacienti izlasīs tikai šo daļu, lai gan patiesībā viņiem vajadzētu lasīt visu pamācību. 
Pievienojot kopsavilkumu, netiek atrisinātas problēmas ar pamācības lasāmību. Tā vietā 
problēmas ir jārisina, pārskatot lietošanas pamācības noteikumus.

Grozījums Nr. 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam 
aprakstam, norādot tajā zāļu vēlamo 
iedarbību un iespējamās blakusparādības, 
kā arī informāciju par drošu un efektīvu 
zāļu lietošanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 49
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

(10) Lai veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem būtu piekļuve svarīgai 
informācijai par zālēm, kuras tie izmanto, 
papildus produkta apraksta 
kopsavilkumam un lietošanas pamācībai 
jābūt pieejamai arī atsaucei uz 
kompetento iestāžu un/vai tirdzniecības 
atļaujas turētāja tīmekļa vietni vai 
bezmaksas tālruņa numuru, tajā skaitā 
attiecībā uz katru produktu jābūt 
kodolīgam zāļu aprakstam un jābūt 
norādītam, kā samazināt risku līdz 
minimumam un vislielākā mērā panākt to 
vēlamo iedarbību.

Or. fr

Pamatojums

Šķiet neproduktīvi ieviest jaunu „svarīgākās informācijas” aprakstu produkta apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas pamācībā.  Produkta apraksta kopsavilkumā un lietošanas 
pamācībā jau ir būtiskākās informācijas kopsavilkums. No otras puses, informācijas 
kopsavilkums varētu būt pieejams oficiālā tīmekļa vietnē. 

Grozījums Nr. 50
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Gada laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija pēc apspriešanās 
ar pacientu un patērētāju organizācijām, 
veselības aprūpes speciālistu 
organizācijām, dalībvalstīm un citām 
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ieinteresētajām pusēm iepazīstinās 
Eiropas Parlamentu un Padomi ar 
novērtējuma ziņojumu attiecībā uz 
produkta apraksta kopsavilkuma un 
lietošanas pamācības lasāmību 
dalībvalstīs.
Pēc iepriekš minēto datu izanalizēšanas 
Komisija nepieciešamības gadījumā
ierosinās priekšlikumu produkta apraksta 
kopsavilkuma un lietošanas pamācības 
teksta izkārtojuma un satura 
saskaņošanai un uzlabošanai, lai 
nodrošinātu to, ka tie ir vērtīgi 
informācijas avoti plašai sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Šī apspriešanās jāuzsāk nekavējoties. Uzlabotai produkta apraksta kopsavilkuma un 
lietošanas pamācības lasāmībai, skaidrībai un saprotamībai dalībvalstīs jābūt uzmanības 
centrā nākamajā priekšlikumā, ar ko grozīs Kopienas tiesību aktus attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte. 

Grozījums Nr. 51
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Komisija sadarbībā ar Eiropas Zāļu 
aģentūru pēc apspriešanās ar pacientus, 
patērētājus, ārstus un farmaceitus 
pārstāvošām organizācijām,, sociālās 
veselības apdrošinātājiem, dalībvalstīm un 
citām ieinteresētajām pusēm nekavējoties 
iepazīstinās Eiropas Parlamentu un 
Padomi ar novērtējuma ziņojumu 
attiecībā uz produkta apraksta 
kopsavilkuma un lietošanas pamācību 
lasāmību un to noderību plašai 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem. Pēc iepriekš minēto datu 
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izanalizēšanas Komisija nepieciešamības 
gadījumā ierosina priekšlikumu produkta 
apraksta kopsavilkuma un lietošanas 
pamācības teksta izkārtojuma un satura 
uzlabošanai, lai nodrošinātu to, ka tie ir 
vērtīgi informācijas avoti plašai 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
10.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) 24 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī Komisija iepazīstina 
Eiropas Parlamentu un Padomi ar 
novērtējuma ziņojumu attiecībā uz 
produkta apraksta kopsavilkuma un 
lietošanas pamācību atbilstību pacientu 
un veselības aprūpes speciālistu 
vajadzībām. Uz tā pamata Komisija 
publicē juridiskus ieteikumus un/vai 
priekšlikumus šo abu dokumentu 
uzlabošanai.

Or. fr

Pamatojums

Pašlaik produkta apraksta kopsavilkums un lietošanas pamācība pilnībā neatbilst pacientu un 
veselības aprūpes speciālistu vajadzībām. Ņemot vērā izmaiņas pacientu un veselības 
aprūpes speciālistu praksē, zināšanās un prasībās, Komisijai vajadzētu veikt pētījumu par to, 
kā šie abi dokumenti tiek lietoti un iesniegti. 
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Grozījums Nr. 53
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka gan Kopienā, gan 
dalībvalstīs ir vienlīdzīgs zināšanu līmenis 
zinātnes jomā, pieņemot lēmumus par 
farmakovigilanci, nepieciešams, lai 
koordinācijas grupa, kad tā pilda 
farmakovigilances uzdevumus, varētu 
paļauties uz padomiem, ko sniedz 
Aģentūras Farmakovigilances riska
novērtējuma padomdevēja komiteja

(13) Lai nodrošinātu, ka gan Kopienā, gan 
dalībvalstīs ir vienlīdzīgs zināšanu līmenis 
zinātnes jomā, pieņemot lēmumus par 
farmakovigilanci, nepieciešams, lai 
koordinācijas grupa, kad tā pilda 
farmakovigilances uzdevumus, varētu 
paļauties uz padomiem, ko sniedz 
Aģentūras Farmakovigilances riska un 
labuma attiecības novērtējuma 
padomdevēja komiteja

Or. fr

Pamatojums

Apzīmējums “Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēja komiteja” ir pārāk 
ierobežojošs un tajā, uzsverot riska analīzi, nav ņemta vērā nepieciešamība pēc zāļu riska un 
labuma attiecības analīzes. Komisijas darbības jomā tomēr ietilpst „visi ar farmakovigilanci 
saistīti jautājumi” (regulas priekšlikuma 1. panta 12. punkts).

Grozījums Nr. 54
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstīm jāizmanto sistēma, lai 
vāktu zāļu pārraudzībai lietderīgu 
informāciju, ieskaitot datus par 
aizdomīgām blakusparādībām, nepareizu, 
ļaunprātīgu lietošanu un ārstniecības 
kļūdām, un nodrošinātu pārraudzības 
kvalitāti, veicot to gadījumu pēckontroli, 
kad ir aizdomas par blakusparādībām.

(16) Dalībvalstīm jāizmanto sistēma, lai 
vāktu zāļu pārraudzībai lietderīgu 
informāciju, ieskaitot datus par 
aizdomīgām blakusparādībām, kas rodas 
normālos lietošanas apstākļos, 
neapstiprinātu zāļu lietošanu, nepareizu, 
ļaunprātīgu lietošanu un ārstniecības 
kļūdām, un nodrošinātu pārraudzības 
kvalitāti, veicot to gadījumu pēckontroli, 
kad ir aizdomas par blakusparādībām.



AM\808932LV.doc 23/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir mulsinošs, un to vajadzētu precizēt, lai apstiprinātu, ka 
farmakovigilances sistēma ir jāizmanto, lai vāktu informāciju par visām varbūtējām 
blakusparādībām, nevis tikai par tām, kas rodas nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas un 
ārstniecības kļūdu dēļ. 

Grozījums Nr. 55
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vēl labāk koordinētu dalībvalstu 
resursus, jāatļauj, ka dalībvalsts deleģē 
konkrētus farmakovigilances uzdevumus 
citai dalībvalstij.

(17) Katrai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai 
par valsts teritorijā notikušo 
blakusparādību pārraudzību. Lai vēl 
vairāk uzlabotu kompetences līmeni 
farmakovigilances jomā, dalībvalstis ir 
jāmudina rīkot mācības un regulāri 
apmainīties ar informāciju un zināšanām.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir jābūt pilnībā atbildīgai par jebkādu ar zāļu tirdzniecību saistītu 
blakusparādību konstatēšanu un papildu pasākumu veikšanu savā teritorijā. 

Grozījums Nr. 56
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vēl labāk koordinētu dalībvalstu
resursus, jāatļauj, ka dalībvalsts deleģē 
konkrētus farmakovigilances uzdevumus 
citai dalībvalstij.

(17) Katrai dalībvalstij jāuzņemas 
atbildība par tās teritorijā atklāto 
blakusparādību uzraudzību.. Lai vēl 
vairāk uzlabotu zināšanu līmeni 
farmakovigilances jomā, jāmudina
dalībvalstis organizēt apmācību un 
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regulāri apmainīties ar informāciju un 
pieredzi. 

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir jāuzņemas pilna atbildība par tādu blakusparādību atklāšanu un 
uzraudzību, kuras izraisījušas tās teritorijā pārdošanā laistās zāles.

Grozījums Nr. 57
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem būtu jāziņo par 
minētajām blakusparādībām tikai to 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
kurās tās konstatētas, un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
nepastarpināti izmantojot Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

Visas izmaiņas valstu datubāzēs ir 
nekavējoties un automātiski jāatspoguļo 
Eudravigilance datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir pilnībā un nekavējoties jābūt informētai par blakusparādībām, kas 
konstatētas tās teritorijā. Dalībvalstīm ir jābūt tiešai piekļuvei detalizētiem ziņojumiem par 
blakusparādībām, lai izvairītos no klīniskas informācijas zaudēšanas, kas kompromitētu 
zinātnisko analīzi. Dalībvalstīm ir jābūt atbildīgām par ziņojumu reģistrēšanu Eudravigilance
datubāzē, lai nodrošinātu Eudravigilance datubāzes kvalitāti. 
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Grozījums Nr. 58
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām un ļautu 
dalībvalstīm vienlaicīgi piekļūt vienai un 
tai pašai informācijai, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze). Ņemot vērā šo 
aspektu un lai īstenotu iepriekš minētos 
mērķus, dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
nekādas papildu prasības tirdzniecības 
atļaujas turētājiem attiecībā uz laicīgu un 
regulāru ziņošanu par varbūtējām 
blakusparādībām. 

Or. fr

Pamatojums

Lai īstenotu ES mērķus un sekmētu informācijas nodošanu un saskaņošanas uzraudzību, 
dalībvalstīm nevajadzētu noteikt jebkādas papildu prasības, kas nav zinātniski pamatotas. 

Grozījums Nr. 59
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem būtu jāziņo par 
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jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

minētajām blakusparādībām tikai 
dalībvalstīm, un dalībvalstīm būtu jāziņo 
par minētajām blakusparādībām, 
nepastarpināti izmantojot Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

Visas izmaiņas valstu datubāzēs ir 
nekavējoties un automātiski jāatspoguļo 
Eudravigilance datubāzē.
Eudravigilance datubāzei un valsts 
datubāzei jābūt pilnībā savietojamām.

Or. en

Pamatojums

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.
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Grozījums Nr. 60
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze). Eudravigilance
datubāzei vienlaicīgi un elektroniski 
jāpaziņo attiecīgajai dalībvalstij par 
tirdzniecības atļauju turētāju 
iesniegtajiem ziņojumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis jābrīdina elektroniski, kad tirdzniecības atļauju turētāji iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance par nopietniem varbūtēju blakusparādību gadījumiem dalībvalstu teritorijā, 
lai tādējādi papildus nodrošinātu, ka valstu kompetentās iestādes nepalaiž garām vai 
neievēro šādu informāciju.

Grozījums Nr. 61
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai farmakovigilances procedūras 
būtu pārskatāmākas, dalībvalstīm tīmeklī 
jāizveido un jāuztur zāļu drošuma portāli. 
Tālab tirdzniecības atļaujas turētājiem būtu 
laikus jābrīdina iestādes par drošuma 
paziņojumiem, un iestādes šādi brīdinātu 
viena otru.

(19) Lai farmakovigilances procedūras 
būtu pārskatāmākas, dalībvalstīm tīmeklī 
jāizveido un jāuztur zāļu drošuma portāli. 
Tālab tirdzniecības atļaujas turētājiem būtu 
jāiesniedz iestādēm drošuma paziņojumi 
laicīgai atļaujas saņemšanai, un iestādes 
šādi brīdinātu viena otru.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka visa informācija par zālēm, ko uzņēmumi sniedz plašai sabiedrībai, 
nav reklāma.  Iepriekšēju informācijas apstiprināšanu jau piemēro lietošanas pamācībās, 
sabiedriskajās kampaņās, kā arī pašreiz apspriestajā priekšlikumā par informāciju plašai 
sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei nepieciešama recepte, un konsekvences dēļ to vajadzētu 
piemērot arī farmakovigilancei. 

Grozījums Nr. 62
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai farmakovigilances procedūras 
būtu pārskatāmākas, dalībvalstīm tīmeklī 
jāizveido un jāuztur zāļu drošuma portāli.
Tālab tirdzniecības atļaujas turētājiem būtu 
laikus jābrīdina iestādes par drošuma 
paziņojumiem, un iestādes šādi brīdinātu
viena otru.

(19) Lai farmakovigilances procedūras 
būtu pārskatāmākas, dalībvalstīm tīmeklī 
jāizveido un jāuztur zāļu drošuma portāli. 
Tirdzniecības atļaujas turētājiem būtu 
pienākums iesniegt iestādēm drošuma 
paziņojumus, kurus tie plāno izplatīt 
pirms atļaujas saņemšanas. Pēc šādu 
atļauju saņemšanas iestādēm laikus 
jābrīdina vienai otru par šiem drošuma 
paziņojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka visa informācija par zālēm, ko uzņēmumi sniedz plašai sabiedrībai, 
nav reklāma.  Iepriekšēju informācijas apstiprināšanu jau piemēro lietošanas pamācībās, 
sabiedriskajās kampaņās, kā arī pašreiz apspriestajā priekšlikumā par informāciju plašai 
sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei nepieciešama recepte, un konsekvences dēļ to vajadzētu 
piemērot arī farmakovigilances informācijai.
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Grozījums Nr. 63
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20.a) Veselības aprūpes speciālisti jo 
īpaši jāmudina ziņot gadījumos, kuros 
viņu ieguldījums varētu būt nozīmīgs, 
veidojot izpratni par blakusparādībām. 
Lai atvieglotu šo ziņošanas procesu, 
jāatvieglo veselības aprūpes speciālistu 
piekļuve zāļu datiem pacientu slimības 
vēsturēs saskaņā ar datu aizsardzības 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt veselības aprūpes speciālista kā vārtsarga nozīmi farmakovigilances 
ziņošanā.

Grozījums Nr. 64
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20.a) Veselības aprūpes speciālisti jo 
īpaši jāmudina ziņot gadījumos, kuros 
viņu ieguldījums varētu būt nozīmīgs, 
veidojot izpratni par blakusparādībām, un 
gadījumos, kad blakusparādības ir 
saistītas ar ārstniecības kļūdām.
Lai atvieglotu šo ziņošanas procesu, 
jāatvieglo veselības aprūpes speciālistu 
piekļuve zāļu datiem pacientu slimības 
vēsturēs.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt veselības aprūpes speciālista kā vārtsarga nozīmi farmakovigilances 
ziņošanā. Bez tam, lai palīdzētu pareizi konstatēt iespējamās ārstniecības kļūdas, kas noved 
pie iespējamām blakusparādībām, ir būtiski ārstiem un farmaceitiem nodrošināt piekļuvi 
pacientu slimības vēsturēm, pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus.

Grozījums Nr. 65
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Veselības aprūpes speciālisti jo īpaši 
jāmudina ziņot gadījumos, kuros viņu 
ieguldījums varētu būt svarīgs, veidojot 
izpratni par blakusparādību nozīmi un 
par blakusparādībām, kuras izraisījušas 
ārstniecības kļūdas. Lai atvieglotu šāda 
veida ziņošanu un aizsargātu iedzīvotājus, 
veselības aprūpes speciālistiem ir 
jānodrošina piekļuve datiem pacientu 
slimības vēsturēs.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt veselības aprūpes speciālistu aktīvo iesaistīšanos farmakovigilances 
ziņošanā. Bez tam, lai precīzāk konstatētu iespējamas ārstniecības kļūdas ar varbūtējām 
blakusparādībām, ir būtiski, lai ārstiem un farmaceitiem būtu piekļuve pacientu slimības 
vēsturēm — pilnībā ievērojot tiesību aktus privātuma un datu aizsardzības jomā — produktīvā 
savstarpējas sadarbības gaisotnē.

Grozījums Nr. 66
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Prasības, kā sagatavot regulāros (22) Prasības, kā sagatavot regulāros 
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precizējuma ziņojumus par drošumu, 
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu 
jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un kontrolziņošana 
nav nepieciešama par ģenēriskām zālēm, 
medicīnā plaši lietotām vielām, saskaņotas 
piekrišanas gadījumiem, homeopātiskām 
zālēm vai tradicionāli lietotām augu 
izcelsmes zālēm. Tomēr sabiedrības 
veselības labā iestādēm būtu jāpieprasa 
regulāri precizējuma ziņojumi par tādu 
produktu drošumu, kad nepieciešams 
novērtēt to radīto risku vai pārliecināties 
par produkta apraksta adekvātumu.

precizējuma ziņojumus par drošumu, 
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu 
jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un retāk ziņojumi 
jāsniedz par ģenēriskām zālēm, medicīnā 
plaši lietotām vielām, saskaņotas 
piekrišanas gadījumiem, homeopātiskām 
zālēm vai tradicionāli lietotām augu 
izcelsmes zālēm. Tomēr sabiedrības 
veselības labā iestādēm konkrētos 
laikposmos būtu jāpieprasa regulāri 
precizējuma ziņojumi par tādu produktu 
drošumu, kad nepieciešams novērtēt to 
radīto risku vai pārliecināties par produkta 
apraksta adekvātumu.

Or. fr

Pamatojums

The exclusion of certain types of medicinal product from the periodic safety update report 
system (generic versions of medicinal products, medicinal products whose active ingredients 
have been well established in medical use for at least ten years, certain homeopathic 
medicinal products, certain traditional herbal medicinal products, etc.) could cause 
problems. In the case of generics, if the original product is no longer on the market, there will 
no longer be a periodic report available for these medicinal products. Furthermore, adverse 
reactions may appear long after the product is marketed (as with DiAntalvic). There cannot 
therefore be any exclusion in principle for certain medicinal products, but a longer interval is 
acceptable.

Grozījums Nr. 67
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Prasības, kā sagatavot regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu, 
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu 

(22) Prasības, kā sagatavot regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu, 
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu 



PE438.412v02-00 32/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un kontrolziņošana
nav nepieciešama par ģenēriskām zālēm, 
medicīnā plaši lietotām vielām, saskaņotas 
piekrišanas gadījumiem, homeopātiskām 
zālēm vai tradicionāli lietotām augu 
izcelsmes zālēm. Tomēr sabiedrības 
veselības labā iestādēm būtu jāpieprasa 
regulāri precizējuma ziņojumi par tādu 
produktu drošumu, kad nepieciešams 
novērtēt to radīto risku vai pārliecināties 
par produkta apraksta adekvātumu.

jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un kontrolziņošana ir 
jāveic  par ģenēriskām zālēm, medicīnā 
plaši lietotām vielām, saskaņotas 
piekrišanas gadījumiem, homeopātiskām 
zālēm vai tradicionāli lietotām augu 
izcelsmes zālēm. Tomēr sabiedrības 
veselības labā iestādēm būtu jāpieprasa 
regulāri precizējuma ziņojumi par tādu 
produktu drošumu, kad nepieciešams 
novērtēt to radīto risku vai pārliecināties 
par produkta apraksta adekvātumu.

Or. fr

Pamatojums

Zāļu ietekme var atšķirties atkarībā no to sastāva vai ražošanas metodēm, un tāpēc par visām 
zālēm vajadzētu veikt regulārus precizējuma ziņojumus par drošumu.

Grozījums Nr. 68
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. Jārod iespēja šādu finansējumu 
nodrošināt, iekasējot maksu. Tomēr 
iegūto līdzekļu pārvaldībai jānotiek, 
nepārtrauktā valsts kompetento iestāžu 
kontrolē, lai garantētu to neatkarību.

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. 

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances darbības jāfinansē no valsts līdzekļiem ne tikai tāpēc, lai garantētu to 
neatkarību, bet arī tāpēc, ka dalībvalstīm ir jābūt pilnībā atbildīgām par farmakovigilanci 
(arī finansēšanas ziņā), jo tās sedz ar blakusparādībām saistītos izdevumus gan saslimstības, 
gan mirstības ziņā. . Eiropas Komisija „lēš, ka 5 % visu stacionārās aprūpes gadījumu ir 
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saistīti ar zāļu blakusparādībām, 5 % slimnīcu pacientu cieš no blakusparādībām un 
blakusparādības ir piektais biežākais nāves iemesls slimnīcās”.

Grozījums Nr. 69
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. Jārod iespēja šādu finansējumu 
nodrošināt, iekasējot maksu. Tomēr 
iegūto līdzekļu pārvaldībai jānotiek, 
nepārtrauktā valsts kompetento iestāžu 
kontrolē, lai garantētu to neatkarību.

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. 

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances darbības jāfinansē no valsts līdzekļiem ne tikai tāpēc, lai garantētu to 
neatkarību, bet arī tāpēc, ka dalībvalstīm ir jābūt pilnībā atbildīgām par farmakovigilanci 
(arī finansēšanas ziņā), jo tās sedz ar blakusparādībām saistītos izdevumus gan saslimstības, 
gan mirstības ziņā. Eiropas Komisija „lēš, 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”.

Grozījums Nr. 70
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. Jārod iespēja šādu finansējumu 
nodrošināt, iekasējot maksu. Tomēr 
iegūto līdzekļu pārvaldībai jānotiek, 

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. 
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nepārtrauktā valsts kompetento iestāžu 
kontrolē, lai garantētu to neatkarību.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
29.a apsvērums(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29.a) Šo direktīvu piemēro, neskarot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 
24. oktobris) par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti1 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi Kopienas 
iestādēs un struktūrās un par šādu datu 
brīvu apriti2. Lai konstatētu, novērtētu, 
izprastu un novērstu blakusparādības, 
noteiktu un veiktu darbības risku 
samazināšanai un uzlabotu zāļu vēlamo 
iedarbību sabiedrības veselības 
nodrošināšanas nolūkā, ir jābūt iespējai 
apstrādāt personas datus Eudravigilance
sistēmā, vienlaikus ievērojot ES tiesību 
aktus datu aizsardzības jomā. Tāds mērķis 
rada būtisku sabiedrības interesi, ko var 
pamatot, ja konstatējamie veselības dati 
tiek pārstrādāti tikai nepieciešamības 
gadījumā un iesaistītās puses izvērtē šādu 
nepieciešamību visos farmakovigilances 
procesa posmos.
1OV L 281, 23.11.1995., 31.lpp.
2OV L 8, 12.01.2001., 1.lpp.

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikumā minēta ārkārtīgi jutīgi personas dati, kuri pilnībā jāaizsargā. Skatīt arī Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzības iestādes 2009. gada aprīļa atzinumu.

Grozījums Nr. 72
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 11. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
„11. Blakusparādība: kaitīga un 
nevēlama reakcija uz zālēm.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāatjauno sākotnējais formulējums (konsolidētās Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
11. punktā, kas ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Starptautiskās saskaņošanas 
konferences (SSK) izmantotā definīcija attiecībā uz realizētajiem produktiem), kurā skaidri 
tiek noteikts, ka tas attiecas uz normāliem lietošanas apstākļiem, un kurš nerada neskaidrības 
ar gadījumiem, kas saistīti ar zāļu nepareizu vai ļaunprātīgu lietošanu 

Grozījums Nr. 73
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„11. Blakusparādība: kaitīga un 
neparedzēta reakcija uz zālēm.”

„11. Vācu valodas tekstā „Nebenwirkung” 
aizstāj ar “unerwünschte 
Arzneimittelwirkung”.
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Or. de

Pamatojums

Termins „Nebenwirkung” (blakusefekts) jāaizstāj ar precīzāku un starptautiski 
vispārizplatītāku tehnisko terminu „unerwünschte Arzneimittelwirkung”. Tas atbilst ari 
terminam angļu valodā („adverse drug reaction”).

Grozījums Nr. 74
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Blakusparādība: kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm.

11. Blakusparādība: kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm, kas rodas, cilvēkam 
pareizi lietojot zāles devas slimības 
profilaksei, diagnosticēšanai vai terapijai, 
vai fizioloģisko funkciju atjaunošanai, 
labošanai vai pārveidošanai.

Or. fr

Pamatojums

Definīcijas grozījums nav pamatots, un ir jāsaglabā vispārpieņemtā starptautiskā definīcija 
(PVO un Starptautiskās saskaņošanas konferences (SSK) pieņemtā definīcija). No otras 
puses, šķiet piemēroti sniegt paralēlas definīcijas ārstniecības kļūdas un zāļu nepareizas 
lietošanas jēdzieniem, kas ir iekļauti Komisijas ierosinātajā jaunajā definīcijā, bet nepieprasa 
tādu pašu rīcību. 

Grozījums Nr. 75
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Blakusparādība: kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm.

11. Blakusparādība: kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm, kas rodas, cilvēkam 
pareizi un saskaņā ar produkta apraksta 
kopsavilkumā minēto lietojot zāles devas 
slimības profilaksei, diagnosticēšanai vai 
terapijai, vai fizioloģisko funkciju 
pārveidošanai;
11.a zāļu nepareiza lietošana: zāļu 
izmantošana, kas neatbilst produkta 
apraksta kopsavilkumā noteiktajai, tajā 
skaitā arī ārstniecības kļūdas, un tai ir 
kaitīga ietekme, kas ir nevēlama;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi spēt novērtēt šos abus atšķirīgos nepareizas zāļu lietošanas radītās kaitīgās un 
nevēlamās ietekmes veidus, lai nošķirtu lietošanu, kas ir un kas nav saskaņā ar produkta 
apraksta kopsavilkumā noteikto (nepareiza lietošana un ārstniecības kļūdas). Pēc 
novērtējuma veikšanas kompetentās iestādes rīkojas atšķirīgi: konstatējot ārstniecības kļūdas, 
tās var izteikt papildu brīdinājumus, nevis anulēt vai apturēt tirdzniecības atļauju, pretēji 
blakusparādību gadījumam.

Grozījums Nr. 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Blakusparādība: kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm.

11. Blakusparādība: kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm, kas rodas, cilvēkam 
pareizi lietojot zāles devas slimības 
profilaksei, diagnosticēšanai vai terapijai, 
vai fizioloģisko funkciju atjaunošanai, 
labošanai vai pārveidošanai.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi izmantot konsekventu terminoloģiju visā pasaulē. EK izmantotajām definīcijām 
jābūt identiskām tām, kuras noteikusi SSK vai PVO. „Blakusparādības” definīcija neatbilst 
PVO definīcijai. Pašreizējā EK blakusparādības definīcija atbilst PVO noteiktajai un ir 
jāsaglabā tāpēc, ka atbilstoši tirdzniecības atļaujai tā ir saistīta ar devām. Citādi nav 
iespējams noteikt, kas domāts ar vārdu „nevēlama”.

Grozījums Nr. 77
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„11. Blakusparādība: kaitīga un 
neparedzēta reakcija uz zālēm.”

„11. Vācu valodas tekstā „Nebenwirkung” 
aizstāj ar “unerwünschte 
Arzneimittelwirkung”.

Or. de

Pamatojums

Termins „Nebenwirkung” (blakusefekts) jāaizstāj ar precīzāku un starptautiski 
vispārizplatītāku tehnisko terminu „unerwünschte Arzneimittelwirkung”. Tas atbilst ari 
terminam angļu valodā („adverse drug reaction”).

Grozījums Nr. 78
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„11. Blakusparādība: kaitīga un 
neparedzēta reakcija uz zālēm.”

„11. Vācu valodas tekstā „Nebenwirkung” 
aizstāj ar “unerwünschte 
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Arzneimittelwirkung”.

Or. de

Pamatojums

Termins „Nebenwirkung” (blakusefekts) jāaizstāj ar precīzāku un starptautiski 
vispārizplatītāku tehnisko terminu „unerwünschte Arzneimittelwirkung”. Tas atbilst ari 
terminam angļu valodā („adverse drug reaction”).

NB:  Ja šo grozījumu pieņems, atbilstošas izmaiņas būs jāveic arī pārējā direktīvas un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 tekstā.

Grozījums Nr. 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Iekļauj šādu punktu:
11.a Ārstniecības kļūda: reakcija, kas nav 
blakusparādība, bet notiek kļūdu dēļ un 
lietojot zāles, neievērojot produkta 
apraksta kopsavilkumā noteikto, tajā 
skaitā zāļu nepareizas un ļaunprātīgas 
lietošanas dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi iegūt informāciju arī par ārstniecības kļūdām, bet tās jānošķir no blakusparādībām. 
Ir saprotams, ka iestādēm ir svarīgi iegūt informāciju par ārstniecības kļūdām. 
Blakusparādības parasti skar lietošanas pamācību un produkta apraksta kopsavilkumu, bet 
nav nekāda iemesla šajos abos dokumentos minēt ārstniecības kļūdas.
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Grozījums Nr. 80
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Iekļauj šādu punktu:
„13.a Ar vidi saistīta blakusparādība: zāļu 
vai to noārdīšanās produktu nevēlama 
ietekme uz vidi vai uz sabiedrības veselību 
ar vides starpniecību.”

Or. en

Pamatojums

Pacienti, kas tiek ārstēti ar zālēm, izdala farmaceitiskas vielas. Tās bieži nonāk notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās un var piesārņot virszemes ūdeņus, gruntsūdeni vai pat dzeramo ūdeni. Ar 
vidi saistītu blakusparādību problēmas ir jārisina ar tiesību aktiem farmācijas jomā. Tāpēc ir 
vajadzīga ar vidi saistītu blakusparādību definīcija.

Grozījums Nr. 81
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecas tikai uz tekstu vācu valodā

Or. de

Pamatojums

Sk. attiecībā uz 1. panta 11. punktu iesniegto grozījumu.
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Grozījums Nr. 82
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants –14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecas tikai uz tekstu vācu valodā

Or. de

Pamatojums

Sk. attiecībā uz 1. panta 11. punktu iesniegto grozījumu.

Grozījums Nr. 83
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants –14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecas tikai uz tekstu vācu valodā

Or. de

Pamatojums

Termins „Nebenwirkung” (blakusefekts) jāaizstāj ar precīzāku un starptautiski 
vispārizplatītāku tehnisko terminu „unerwünschte Arzneimittelwirkung”. Tas atbilst ari 
terminam angļu valodā („adverse drug reaction”).

Grozījums Nr. 84
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants –14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„14. Varbūtēja blakusparādība: 
blakusparādība, saistībā ar kuru nav 
izslēdzama cēloņsakarība ar zālēm.”

„14. Ārstniecības kļūda: jebkurš 
novēršams, netīšs un neatbilstošs 
gadījums vai negadījums, kas ir radījis vai 
varēja radīt blakusparādības zāļu 
lietošanas laikā veselības aprūpes 
speciālista, pacienta vai patērētāja 
uzraudzībā. Ārstniecības kļūdas, kas rada 
blakusparādības, ziņošanas nolūkos ir 
jāuzskata par blakusparādībām.”

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad jāievieš „ārstniecības kļūdas” definīcija, lai pārliecinātos, ka šajā direktīvā 
ir pieminēti novēršami netīši un nepiemēroti negadījumi ar blakusparādībām, kas rodas, 
normālās devās lietojot atļautas zāles, kā arī ārstniecības kļūdas un lietošana, kura nav 
minēta atļautā produkta apraksta kopsavilkumā (sk. 5. apsvērumu).

Grozījums Nr. 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants –14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Iekļauj šādu punktu:
14.a Ar vidi saistīta blakusparādība: par 
tādu uzskata kaitīgu ietekmi uz 
sabiedrības veselību vai vidi, jo īpaši uz 
virszemes ūdeņiem, gruntsūdeni un 
dzeramo ūdeni, kas nonācis saskarē ar 
farmaceitiskām vielām vai to noārdīšanās 
produktiem, vai farmaceitisku vielu 
sajaukumiem un to noārdīšanās 
produktiem.

Or. en
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Pamatojums

Pacienti, kas tiek ārstēti ar zālēm, ar urīnu izdala farmaceitiskas vielas. Tās nokļūst 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un piesārņo virszemes ūdeņus un gruntsūdeni. Kad 
farmaceitiskās vielas nonāk dzeramā ūdens akās, tās apdraud sabiedrības veselību. Ūdens 
vidē tās var atstāt kaitīgu ietekmi uz floru un faunu. Tādējādi ar vidi saistītās 
blakusparādības ir jāiekļauj tiesību aktos farmakovigilances jomā. Tāpēc ir vajadzīga ar vidi 
saistītu blakusparādību definīcija.

Grozījums Nr. 86
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„15. Drošuma pētījumi pēc atļaujas 
piešķiršanas: Visi pētījumi par atļautām
zālēm, kuri veikti ar mērķi konstatēt 
veselības apdraudējumu, to aprakstīt vai to
noteikt kvantitatīvi, apstiprinot zāļu 
drošuma profilu vai novērtēt riska 
pārvaldības pasākumu efektivitāti.”

„15. Farmakovigilances pētījumi pēc 
atļaujas piešķiršanas: Visi pētījumi par 
zālēm, par kurām izsniegta atļauja 
sabiedrības veselības interesēs alternatīva 
ārstniecības līdzekļa trūkuma dēļ, vai 
pētījumi, kuri veikti pēc veselības iestāžu 
pieprasījuma, tiklīdz kā zāles ir 
nonākušas tirgū, ar mērķi konstatēt 
blakusparādību riskus, tos aprakstīt vai 
noteikt kvantitatīvi, vai novērtējot zāļu 
profila blakusparādības, vai novērtēt riska 
pārvaldības pasākumu efektivitāti

Or. en

Pamatojums

Pētījumu pēc atļaujas piešķiršanas mērķis ir uzraudzīt zāļu blakusparādības cilvēkiem. 
Izmantotajam formulējumam ir labāk jāatspoguļo šo pētījumu mērķis. Drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas nedrīkst izmantot, lai lētāk un bez pietiekama novērtējuma iegūtu 
tirdzniecības atļaujas. 
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Grozījums Nr. 87
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 15. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
„15. Drošuma pētījumi pēc atļaujas 
piešķiršanas: visi pētījumi par atļautām 
zālēm, kuri veikti ar mērķi konstatēt 
veselības apdraudējumu, to aprakstīt vai 
to noteikt kvantitatīvi, apstiprinot zāļu 
drošuma profilu vai novērtēt riska 
pārvaldības pasākumu efektivitāti.”

Or. en

Grozījums Nr. 88
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„15. Drošuma pētījumi pēc atļaujas 
piešķiršanas: visi pētījumi par atļautām
zālēm, kuri veikti ar mērķi konstatēt 
veselības apdraudējumu, to aprakstīt vai to 
noteikt kvantitatīvi, apstiprinot zāļu 
drošuma profilu vai novērtēt riska 
pārvaldības pasākumu efektivitāti.”

„15. Farmakovigilances pētījumi pēc 
atļaujas piešķiršanas: visi pētījumi par 
zālēm, par kurām izsniegta atļauja 
sabiedrības veselības interesēs alternatīva 
ārstniecības līdzekļa trūkuma dēļ, vai 
pētījumi, kuri veikti pēc veselības iestāžu 
pieprasījuma, tiklīdz kā zāles ir 
nonākušas tirgū, ar mērķi konstatēt 
blakusparādību risku, tos aprakstīt vai 
noteikt kvantitatīvi, vai novērtēt zāļu 
profila blakusparādības, vai novērtēt riska 
pārvaldības pasākumu efektivitāti.”

Or. en
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Pamatojums

Pētījumu pēc atļaujas piešķiršanas mērķis ir uzraudzīt zāļu blakusparādības cilvēkiem. Tas 
nav paredzēts „drošuma pēc atļaujas piešķiršanas” uzraudzīšanai. Drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas nedrīkst izmantot, lai lētāk un bez pietiekama novērtējuma iegūtu 
tirdzniecības atļaujas. 

Grozījums Nr. 89
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 28.a punktu aizstāj ar šādu: 
„28.a Riska un labuma attiecība:
zāļu terapeitisko iedarbību labvēlīgs 
novērtējums, ņemot vērā 28. punktā 
noteiktos riskus.”

Or. en

Pamatojums

Farmaceitisku vielu atlieku radītās vides problēmas ir labi zināmas. Nav runas tikai par vides 
aizsardzību, bet arī par vides ietekmi uz sabiedrības veselību. Tomēr zāļu ietekme uz vidi 
joprojām nav iekļauta riska un ieguvuma attiecības izvērtējumā pirms zāļu atļaujas ieguves. 
Eiropas Vides aģentūra (2010. g.), Zviedrijas Zāļu aģentūra (2009. g.) un Vācijas 
Konsultatīvā padome vides jautājumos (2007. g.) atbalsta to, ka, piešķirot atļaujas, ir jāņem 
vērā ietekme uz vidi. 

Grozījums Nr. 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 28.a punktu aizstāj ar šādu:
„28.a Riska un labuma attiecība:
zāļu terapeitisko iedarbību labvēlīgs 
novērtējums, ņemot vērā 28. punktā 
noteiktos riskus.”

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut „apdraudējumu videi” riska un labuma attiecības novērtējumā. 
Tāda jau ir prakse tiesību aktos veterināro zāļu jomā, un to iekļaut arī tiesību aktos cilvēkiem 
domātu zāļu jomā tiek ieteikts Eiropas Vides aģentūras Tehniskajā ziņojumā Nr. 1/2010. 
Galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, neapdraudot pacientu piekļuvi svarīgām 
zālēm.

Grozījums Nr. 91
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b Riska pārvaldības sistēma: 
farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir konstatēt, 
aprakstīt, novērst vai samazināt līdz 
minimumam risku, kas saistīts ar zālēm, 
un arī izvērtēt minēto pasākumu 
efektivitāti.

28.b Riska pārvaldības sistēma: īpašu 
farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir uzskaitīt vai
novērst risku, kas saistīts ar zālēm, un arī 
izvērtēt minēto pasākumu efektivitāti vai 
nodrošināt laicīgu jaunu risku 
konstatēšanu. 

Or. en

Pamatojums

Visas Eiropas tirgū pieejamās zāles ir rūpīgi jāuzrauga ar vispārējo farmakovigilances 
sistēmu, kas jāpadara efektīvāka gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Riska pārvaldības 
sistēmas mērķim nevajadzētu būt „konstatēt risku, kas saistīts ar zālēm”: tas jādara 
pirmstirdzniecības atļaujas novērtējumā. Riska pārvaldības sistēmai jāļauj novērst tos riskus, 
kas jau konstatēti pirmstirdzniecības atļaujas novērtējumā, un pēc iespējas drīzāk jāļauj 
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konstatēt jaunus riskus.

Grozījums Nr. 92
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b Riska pārvaldības sistēma: 
farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir konstatēt, 
aprakstīt, novērst vai samazināt līdz 
minimumam risku, kas saistīts ar zālēm, 
un arī izvērtēt minēto pasākumu 
efektivitāti.

28.b Riska pārvaldības sistēma: īpašu 
farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir uzskaitīt vai
novērst risku, kas saistīts ar zālēm, un arī 
izvērtēt minēto pasākumu efektivitāti vai 
nodrošināt laicīgu jaunu risku 
konstatēšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 93
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b Riska pārvaldības sistēma: 
farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir konstatēt, 
aprakstīt, novērst vai samazināt līdz 
minimumam risku, kas saistīts ar zālēm, 
un arī izvērtēt minēto pasākumu 
efektivitāti.

28.b Riska pārvaldības sistēma: īpašu 
farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir uzskaitīt vai
novērst risku, kas saistīts ar zālēm, un arī 
izvērtēt minēto pasākumu efektivitāti vai 
nodrošināt laicīgu jaunu risku 
konstatēšanu. 

Or. en
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Pamatojums

Visas Eiropas tirgū pieejamās zāles ir rūpīgi jāuzrauga ar vispārējo farmakovigilances 
sistēmu, kas jāpadara efektīvāka gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Riska pārvaldības 
sistēmas mērķim nevajadzētu būt „konstatēt risku, kas saistīts ar zālēm”: tas jādara 
pirmstirdzniecības atļaujas novērtējumā. Riska pārvaldības sistēmai jāļauj novērst tos riskus, 
kas jau konstatēti pirmstirdzniecības atļaujas novērtējumā.

Grozījums Nr. 94
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c Farmakovigilances sistēma: sistēma, 
kuru izmanto tirdzniecības atļaujas turētāji
un dalībvalstis, lai pildītu uzdevumus un 
pienākumus, kuri minēti IX sadaļā, un tā 
veidota, lai uzraudzītu atļauto zāļu 
drošumu un atklātu katru riska un labuma 
attiecību izmaiņu.

28.c Farmakovigilances sistēma: sistēma, 
kura tirdzniecības atļaujas turētājiem un 
dalībvalstīm piešķir tiesības veikt 
uzdevumus un pienākumus, kuri minēti IX 
sadaļā.

a) vākt zāļu uzraudzībā derīgu 
informāciju, jo īpaši atsaucoties uz 
blakusparādībām cilvēkiem, tajā skaitā uz 
zāļu nepareizu un ļaunprātīgu lietošanu; 
un
b) zinātniski novērtēt šādu informāciju, 
lai atklātu katru riska un labuma attiecību 
izmaiņu atļautās zālēs.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatjauno sākotnējais formulējums (Direktīvas 2001/83/EK konsolidētās redakcijas 
102. pants), kurā ir skaidri noteikti farmakovigilances sistēmas uzdevumi. Farmakovigilance 
ir uz novērojumiem pamatota zinātniska disciplīna, kuras mērķis ir uzraudzīt zāļu 
blakusparādības cilvēkiem. Tā nav radīta, lai uzraudzītu „zāļu drošumu” (neskaidrs jēdziens 
— „uz produktu orientēts”, lai gan vajadzētu būt „uz pacientu orientēts”). 
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Grozījums Nr. 95
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c Farmakovigilances sistēma: sistēma, 
kuru izmanto tirdzniecības atļaujas turētāji
un dalībvalstis, lai pildītu uzdevumus un 
pienākumus, kuri minēti IX sadaļā, un tā 
veidota, lai uzraudzītu atļauto zāļu 
drošumu un atklātu katru riska un 
labuma attiecību izmaiņu.

28.c Farmakovigilances sistēma: Sistēma, 
kas ļauj:

a) vākt zāļu uzraudzībā derīgu 
informāciju, jo īpaši atsaucoties uz 
blakusparādībām cilvēkiem, tajā skaitā uz 
zāļu nepareizu un ļaunprātīgu lietošanu 
vai ārstēšanas kļūdām;
b) zinātniski novērtēt šādu informāciju, 
lai atklātu katru riska un labuma 
attiecību izmaiņu atļautās zālēs; 
c) tirdzniecības atļaujas turētājiem un 
dalībvalstīm veikt uzdevumus un 
pienākumus, kuri minēti IX sadaļā.

Or. fr

Pamatojums

Agrākā farmakovigilances sistēmas definīcija, kas noteikta Direktīvā 2001/83/EK, jo 
Komisijas priekšlikumā nav minēti informācijas vākšanas un zinātniskā novērtējuma 
uzdevumi. 

Grozījums Nr. 96
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 32.a, 32.b un 32.c punkts (jauni)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Iekļauj 32.a, 32.b un 32.c punktu:
„32.a Ārstniecības kļūda: ar zālēm saistīta 
netīša, novēršama nolaidība vai darbība, 
kas var būt riska vai blakusparādības 
iemesls pacientam un kurai var būt viens 
vai vairāki posmi zāļu ciklā, piemēram, 
sagatavošanas metožu izvēle, receptes 
izrakstīšana, zāļu izgatavošana, 
apstiprināšana, sagatavošana, 
uzglabāšana, piegāde, administrēšana, 
terapeitiskā uzraudzība un informēšana, 
kā arī informācijas koordinēšanas posmi, 
piemēram, paziņojumu un kopiju izstrāde.
32.b Zāļu nepareiza lietošana: zāļu 
lietošana, kas neatbilst produkta apraksta 
kopsavilkumā (PAK) ieteiktajai. 
32.c Medicīniski pamatota lietošana, kas 
neatbilst apstiprinātajām indikācijām: 
īpaša zāļu lietošana, kas tīšuprāt netiek 
veikta saskaņā ar PAK sadaļā 
„indikācijas” ieteikto, bet kuras pamatā ir 
novērtējuma dati.”

Or. en

Pamatojums

Ir derīgi iekļaut definīcijas attiecībā uz „ārstniecības kļūdu”, „nepareizu lietošanu” un 
„medicīniski pamatotu lietošanu, kas neatbilst apstiprinātajām indikācijām”, lai 
farmakovigilances datus varētu klasificēt un reģistrēt informatīvāk, ņemot vērā lietošanas 
apstākļus.

Grozījums Nr. 97
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 32.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Iekļauj 32.a punktu:
32.a Ārstniecības kļūda: ar zālēm saistīta 
netīša nolaidība vai darbība, kas var būt 
riska vai blakusparādības iemesls 
pacientam. Saskaņā ar definīciju no 
ārstniecības kļūdām var izvairīties, jo tās 
norāda, ko vajadzēja darīt, bet kas netika 
izdarīts pacienta ārstēšanā. Ārstniecības 
kļūdai var būt viens vai vairāki posmi zāļu 
ciklā, piemēram, sagatavošanas metožu 
izvēle, receptes izrakstīšana, zāļu 
izgatavošana, apstiprināšana, 
sagatavošana, uzglabāšana, piegāde, 
administrēšana, terapeitiskā uzraudzība 
un informēšana, kā arī informācijas 
koordinēšanas posmi, piemēram, 
paziņojumu un kopiju izstrāde.

Or. fr

Pamatojums

Definīcijas grozījums nav pamatots, un ir jāsaglabā vispārpieņemtā starptautiskā definīcija 
(PVO un Starptautiskās saskaņošanas konferences (SSK) pieņemtā definīcija). No otras 
puses, šķiet piemēroti sniegt paralēlas definīcijas ārstniecības kļūdas un zāļu nepareizas 
lietošanas jēdzieniem, kas ir iekļauti Komisijas ierosinātajā jaunajā definīcijā, bet nepieprasa 
tādu pašu rīcību. 

Grozījums Nr. 98
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 32.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Iekļauj 32.b punktu:
32.b Zāļu nepareiza lietošana: zāļu 
lietošana, kas neatbilst produkta apraksta 
kopsavilkumā (PAK) ieteiktajai.
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Or. fr

Pamatojums

Sk. 32.a punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 99
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts a (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 32.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Iekļauj 32.c punktu:
32.c Medicīniski pamatota lietošana, kas 
neatbilst apstiprinātajām indikācijām: 
īpaša zāļu lietošana, kas tīšuprāt netiek 
veikta saskaņā ar PAK sadaļā 
„indikācijas” ieteikto, bet kuras pamatā ir 
novērtējuma dati.

Or. fr

Pamatojums

Sk. 32.a punktu.

Grozījums Nr. 100
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 32.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Iekļauj 32.d punktu:
32.d Slepena komerciāla informācija: 
dokumentu, datu vai informācijas daļa, 
kas tiek uzskatīta par komercnoslēpumu 
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noteiktu laika posmu, kurš jānosaka, ja ir 
skaidrs, ka to atklāšana varētu radīt 
nesamērīgu kaitējumu tirdzniecības 
atļaujas turētāja komerciālajām 
interesēm, izņemot gadījumus, kuros, 
neraugoties uz šo kaitējumu, informācijas 
atklāšana ir jānotiek pamatotu 
sabiedrības interešu dēļ. Informāciju par 
sabiedrības veselību, jo īpaši 
pirmsklīniskos, klīniskos un 
farmakovigilances datus, nevar uzskatīt 
par slepenu komerciālu informāciju. Ir 
jāpublisko arī dati par tirdzniecības 
apjomiem, jo tie ir zinātniski dati, kas ļauj 
novērtēt apmērus, kādos iedzīvotāji ir 
pakļauti konkrēto zāļu blakusparādībām.

Or. fr

Pamatojums

Sk. 32.a punktu.

Grozījums Nr. 101
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
8. pants – 3. punkts – i apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) i) apakšpunktā pēc otrā ievilkuma 
iekļauj šādu ievilkumu:
„– ekotoksikoloģiskajās pārbaudēs un”

Or. en

Pamatojums

Zāļu ražotājiem, iesniedzot pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, ir jāsniedz 
pienācīgi ekotoksikoloģiskie dati par saviem ražojumiem. Šis ir priekšnoteikums pienācīgai 
riska novērtēšanai. 
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Grozījums Nr. 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
8. pants – 3. punkts – i apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) i) apakšpunktā pēc otrā ievilkuma 
iekļauj šādu ievilkumu:
„– ekotoksikoloģiskajās pārbaudēs,” 

Or. en

Pamatojums

Zāļu ražotāji ne vienmēr sniedz ekotoksikoloģiskos datus par saviem produktiem, iesniedzot 
pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, iespējams, tāpēc, ka to trūkums neietekmē 
atļaujas izsniegšanas procesa iznākumu. Datu trūkuma dēļ nav iespējams veikt riska 
novērtējumu. Aplēšot izmaiņas vides apdraudējuma novērtējumā, ir nepieciešams, lai 
sākotnējos datus sniegtu ražotājs.

Grozījums Nr. 103
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
8. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ia) kopsavilkumā par pretendenta 
farmakovigilances sistēmu iekļauj šādus 
punktus:

„ia) Sīki izstrādātā aprakstā un 
kopsavilkumā par pretendenta 
farmakovigilances sistēmu iekļauj šādus 
punktus:

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut šos vārdus „sīki izstrādāts apraksts” (saskaņā ar formulējumu 
Direktīvas 2001/83/EK konsolidētās redakcijas 8. panta ia) punktā), kas ļauj pārbaudīt, kādas 
metodes tiek izmantotas. Šis pienākums ir jāsaglabā. 
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Grozījums Nr. 104
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants –1. punkts – 3.a apakšpunkts un 11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 11. pantu groza šādi: svītrots
a) iekļauj 3.a punktu:
„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.”
b) pievieno šādu daļu:
„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles 
tiek stingri uzraudzītas. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo 
<valsts kompetentās iestādes nosaukums 
un tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. fr

Pamatojums

The insertion of a summary of key information is unnecessary (the summary of product 
characteristics – SPC – is in itself a summary of important information), it could be a source 
of confusion for patients (who might miss important information included in the SPC but not 
in the summary of key information), and could create problems of readability (for instance 
this is the case with leaflets published in several languages). The wording “medicinal product 
[…] under intensive monitoring” has an essentially negative connotation. It suggests that 
other medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm the patient 
unnecessarily. 
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Grozījums Nr. 105
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.”

„3.a Visām zālēm, izņemot 10., 10.a, 10.c, 
14., 16. un 16.a pantā minētajām —
svarīgākās informācijas kopsavilkums, kas 
nepieciešams, lai zāļu lietošana būtu droša 
un efektīva.”

Or. en

Pamatojums

Konkrētu zāļu kategorijas ar īpaši augstu zāļu drošuma profilu jāuzskata par izņēmumiem. 
Attiecībā uz homeopātiskām zālēm tam ir milzīga ekonomiska nozīme, jo tās ražojošie 
farmācijas uzņēmumi ir galvenokārt MVU. Ar farmakovigilanci saistītajam 
reglamentējošajam un administratīvajam slogam ir jābūt samērīgam un efektīvam, tādējādi 
ietverot tikai konkrētajam mērķim nepieciešamos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz 
homeopātiskajām zālēm.

Grozījums Nr. 106
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj 3.a punktu: svītrots
„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.

Or. en
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Pamatojums

Kopsavilkuma ieviešana ir problemātiska, turklāt nav noteikti tā elementi. Tas rada risku, ka 
pacienti izlasīs tikai šo daļu, lai gan patiesībā viņiem vajadzētu lasīt visu pamācību. 
Pievienojot kopsavilkumu, netiek atrisinātas problēmas ar pamācības lasāmību. Tā vietā 
problēmas ir jārisina, pārskatot lietošanas pamācības noteikumus.

Grozījums Nr. 107
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts un 11. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.

„3.a 24 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī Komisija iepazīstinās 
Eiropas Parlamentu un Padomi ar 
novērtējuma ziņojumu attiecībā uz 
produkta apraksta kopsavilkuma un 
lietošanas pamācību atbilstību pacientu 
un veselības aprūpes speciālistu 
vajadzībām. Uz tā pamata Komisija 
publicē juridiskus ieteikumus un/vai 
priekšlikumus šo abu dokumentu 
uzlabošanai.

b) pievieno šādu daļu:
„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles 
tiek stingri uzraudzītas. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo 
<valsts kompetentās iestādes nosaukums 
un tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. xm
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Pamatojums

Pašlaik produkta apraksta kopsavilkums un lietošanas pamācība pilnībā neatbilst pacientu un 
veselības aprūpes speciālistu vajadzībām. Ņemot vērā izmaiņas pacientu un veselības 
aprūpes speciālistu praksē, zināšanās un prasībās, Komisijai vajadzētu veikt pētījumu par to, 
kā šie abi dokumenti tiek lietoti un iesniegti.  

Grozījums Nr. 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants –1. punkts – 3.a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj 3.a punktu: svītrots
„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Grozījums Nr. 109
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums, kam seko 
šāds simbols       : „Šīs zāles ir bijušas 
tirgū ne ilgāk kā 3 gadus vai tiek stingri 
uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en

Grozījums Nr. 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

„Kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums „Šīs zāles pēc 
atļaujas piešķiršanas ir pakļautas 
drošuma uzraudzībai. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo
ārstam, farmaceitam vai  <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu a) punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 111
János Áder

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 1. punkts –3.a apakšpunkts un 11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj 3.a punktu:
„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.
b) pievieno šādu daļu: a) pievieno šādu daļu:

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”

Kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”

Or. hu

Pamatojums

Nav iemesla iesniegt būtisku informāciju atsevišķi, jo, lai zāles izmantotu droši un efektīvi, 
pacients un ārsts nepieciešamo būtisko informāciju var iegūt, pilnībā izlasot produkta 
apraksta kopsavilkumu un lietošanas pamācību. Būtiskās informācijas apkopošana var 
apdraudēt pacienta un ārsta tendenci ierobežot savu uzmanību tikai uz to, kas ir rakstīts 
melnā rāmī, un tādējādi var tikt apdraudēta droša zāļu lietošana.
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Grozījums Nr. 112
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums, kam seko 

šāds simbols : „Šīs zāles ir jaunas, 
bijušas tirgū ne ilgāk kā 3 gadus vai tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi uz visiem pirmo reizi atļautiem produktiem, kā arī uz stingri uzraudzītām 
zālēm gan veselības aprūpes speciālistiem, gan pacientiem palīdzēs noteikt pirmo reizi 
atļautas zāles, kas tirgū ir ne ilgāk kā trīs gadus, un padziļinās viņu izpratni par jebkādu 
iespējamu blakusparādību ziņošanu.

Grozījums Nr. 113
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums, kam seko 

šāds simbols : Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
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tīmekļa vietnes adrese>.”” kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālistiem jo īpaši jau būs pazīstams melnā trijstūra simbols, kuru 
izmanto, lai apzīmētu jaunas zāles, kuras ES tiek stingri uzraudzītas (zāles, kuras ir atļautas 
saskaņā ar centralizētu procedūru). Tomēr teikums „Šīs zāles tiek stingri uzraudzītas” ir 
lieks, jo tas varētu radīt pacientos bailes nelietot šīs zāles vispār.  

Grozījums Nr. 114
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Zālēm, kuras minētas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. panta sarakstā, lietošanas 
pamācībā ir šāds paziņojums: „Šīs nesen 
atļautās zāles tiek stingri uzraudzītas, lai 
iegūtu informāciju par to 
blakusparādībām. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”” Tekstam seko 
apgriezta melna trijstūra simbols  . 
Melnais trijstūris ir redzams arī uz ārējā 
iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Pacientu un veselības aprūpes speciālistu iespēju palielināšana: viņiem jāapzinās, kāpēc ir 
jāziņo, ja ziņošanu patiesi grasās veicināt. Ja pacienti apzināsies, ka lietotās zāles viņiem nāk 
par labu (proti, tādos smagos slimību gadījumos kā vēzis vai lai palēninātu hroniskas 
slimības attīstību), tāds paskaidrojums nekompromitēs viņu atbilstību, bet gluži otrādi — dos 
viņiem vairāk iespēju un viesīs uzticību.
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Grozījums Nr. 115
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

„Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles ir 
nākušas par labu pacientiem, kuri ir 
līdzīgā stāvoklī. Kā visas zāles arī šīs ir 
pakļautas drošuma uzraudzībai. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz Regulas 23. panta sarakstā minētajiem produktiem, kurus atļauj, ņemot vērā 
īpašus nosacījumus, produkta apraksta kopsavilkumā ir jābūt minētam, ka tie ir pakļauti 
drošuma, nevis stingrai uzraudzībai. Tik tieša valoda varētu turpmāk atturēt pacientus no 
ārstniecības nosacījumu ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par iespējamajām 
blakusparādībām zālēm, kas nav iekļautas šajā produktu kategorijā. Pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti ir jāaicina ziņot par visām iespējamajām blakusparādībām.

Grozījums Nr. 116
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 

Kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums „Šīs zāles tiek 
pilnībā uzraudzītas pēc atļaujas 
izsniegšanas. Par visām varbūtējām 
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blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese> vai ārstam, 
farmaceitam, vai citam veselības aprūpes 
speciālistam.””

Or. fr

Pamatojums

Tā kā ne visiem pacientiem ir piekļuve internetam, ārsti, farmaceiti un citi veselības aprūpes 
speciālisti ir galvenās pacientu kontaktpersonas. Tāpēc ir jābūt pieminētai iespējai ziņot 
veselības aprūpes speciālistiem.

Grozījums Nr. 117
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 3. punkts –ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu:
Šo svarīgākās informācijas kopsavilkumu 
pārskatīs, kad spēkā stāsies jaunā 
direktīva par pacientu informēšanu, kura 
jāierosina Komisijai.”

Or. en

Pamatojums

Direktīva par pacientu informēšanu ir nozīmīga daļa tiesību aktu paketē farmācijas jomā un 
tāpēc svarīgākās informācijas kopsavilkuma pārskats, kas nepieciešams zāļu drošai un 
efektīvai lietošanai, ir jāpārskata, tiklīdz šī direktīva juridiski stājas spēkā.

Grozījums Nr. 118
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –3.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
16.c pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvas 16.c panta 4. punkta 
2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
Komiteja lemj, vai pilnībā ievēroti 
pārējie 16.a pantā minētie vienkāršotās 
reģistrācijas kritēriji. Ja komiteja 
uzskata par iespējamu, tā sagatavo 
16.h panta 3. punktā minēto Kopienas 
augu monogrāfiju, ko dalībvalsts ņem 
vērā, pieņemot galīgo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Kopienas procedūra monogrāfiju sagatavošana ir efektīva tikai tad, ja dalībvalstīm liek ņemt 
vērā Kopienas monogrāfijas.

Grozījums Nr. 119
Mairead McGuinness

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Valsts kompetentās iestādes 
nekavējoties publisko visu zāļu, kurām tās 
piešķīrušas atļaujas, tirdzniecības atļaujas 
un produkta apraksta kopsavilkumu, visus 
nosacījumus, kas paredzēti saskaņā ar 21.a, 
22. un 22.a pantu, un visus to izpildes 
termiņus.

„3. Valsts kompetentās iestādes 
nekavējoties publisko visu zāļu, kurām tās 
piešķīrušas atļaujas, tirdzniecības atļaujas, 
lietošanas pamācību, produkta apraksta 
kopsavilkumu un visus nosacījumus, kas 
paredzēti saskaņā ar 21.a, 22. un 
22.a pantu, un visus to izpildes termiņus.

Or. en

Pamatojums

Lai plašai sabiedrībai sniegtu pilnīgu un precīzu informāciju, pēc tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas ir jāpublisko arī lietošanas pamācība.
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Grozījums Nr. 120
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts kompetentās iestādes izstrādā 
dokumentācijas novērtējuma ziņojumu un 
atsauksmes par attiecīgo zāļu 
farmaceitisko, pirmsklīnisko testu, 
klīniskās izpētes rezultātiem, riska 
pārvaldības un farmakovigilances sistēmu. 
Novērtējuma ziņojumu atjaunina, tiklīdz ir 
pieejama jauna informācija, kura ir svarīga 
attiecīgo zāļu kvalitātes, drošuma vai 
efektivitātes novērtēšanai.

4. Valsts kompetentās iestādes izstrādā 
dokumentācijas novērtējuma ziņojumu un 
atsauksmes par attiecīgo zāļu 
farmaceitisko, pirmsklīnisko testu, 
klīniskās izpētes rezultātiem, riska 
pārvaldības un farmakovigilances sistēmu. 
Novērtējuma ziņojumā sīki izklāsta 
slimības dabisko attīstību, 
nepieciešamības gadījumā — esošās 
ārstēšanas metodes konkrētajām 
indikācijām un to, vai zālēm ir taustāms 
terapeitisks progress salīdzinājumā ar 
esošajām ārstēšanas metodēm 
(„pievienotā vērtība” vai „sniegtā 
medicīniskā pakalpojuma uzlabojums”).
Novērtējuma ziņojumu atjaunina, tiklīdz ir 
pieejama jauna informācija, kura ir svarīga 
attiecīgo zāļu kvalitātes, drošuma vai 
efektivitātes novērtēšanai. 

Or. en

Pamatojums

Turpmāka tirdzniecības atļauju izsniegšanas kritēriju nostiprināšana, uzskatāmi salīdzinot 
terapeitisko progresu ar esošajām ārstēšanas metodēm (terapeitiskā pievienotā vērtība), 
samazinātu nevajadzīgu pakļaušanu riskam.

Grozījums Nr. 121
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts kompetentās iestādes izstrādā 
dokumentācijas novērtējuma ziņojumu un 
atsauksmes par attiecīgo zāļu 
farmaceitisko, pirmsklīnisko testu, 
klīniskās izpētes rezultātiem, riska 
pārvaldības un farmakovigilances sistēmu. 
Novērtējuma ziņojumu atjaunina, tiklīdz ir 
pieejama jauna informācija, kura ir svarīga 
attiecīgo zāļu kvalitātes, drošuma vai 
efektivitātes novērtēšanai.

4. Valsts kompetentās iestādes izstrādā 
dokumentācijas novērtējuma ziņojumu un 
atsauksmes par attiecīgo zāļu 
farmaceitisko, pirmsklīnisko testu, 
klīniskās izpētes rezultātiem, riska 
pārvaldības un farmakovigilances sistēmu. 
Novērtējuma ziņojumā sīki izklāsta 
slimības dabisko attīstību, 
nepieciešamības gadījumā — esošās 
ārstēšanas metodes konkrētajām 
indikācijām un to, vai zālēm ir taustāms 
terapeitisks progress salīdzinājumā ar 
esošajām ārstēšanas metodēm 
(„pievienotā vērtība” vai „sniegtā 
medicīniskā pakalpojuma uzlabojums”).
Novērtējuma ziņojumu atjaunina, tiklīdz ir 
pieejama jauna informācija, kura ir svarīga 
attiecīgo zāļu kvalitātes, drošuma vai 
efektivitātes novērtēšanai. 

Or. en

Pamatojums

Pirmais solis pacientiem izraisīto blakusparādību kaitīguma samazināšanā ir nelietot zāles, 
kad tās vairs nepalīdz. Lai mazinātu pacientiem izraisīto blakusparādību kaitīgumu, ir 
jāmaina arī tirdzniecības atļauju izsniegšanas kritēriji: kad tiek pieprasīta tirdzniecības 
atļauja, ir jāpierāda, ka jauno zāļu sniegtais terapeitiskais progress ļaus izvairīties no 
sabiedrības nevajadzīgas pakļaušanas kaitējumam, no kura var izvairīties. 

Grozījums Nr. 122
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kompetentās iestādes bez kavēšanās 
publisko novērtējuma ziņojumu un pamato 
savu viedokli pēc tam, kad no tā svītrota 

Valsts kompetentās iestādes bez kavēšanās 
publisko galīgo novērtējuma ziņojumu un 
pamato savu viedokli pēc tam, kad no tā 
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visa slepenā komerciālā informācija. Katru 
iesniegto indikāciju pamato atsevišķi.

svītrota visa slepenā komerciālā 
informācija. Katru iesniegto indikāciju 
pamato atsevišķi.

Or. fr

Pamatojums

Lai labāk informētu sabiedrību, ir svarīgi precizēt, ka galīgais ziņojums būs pieejams 
apspriešanai. Farmakovigilances tehniskais raksturs nosaka to, ka ir nepieciešami vairāki 
secīgi posmi, pirms tiek panākts galīgais iznākums. Tāpēc šķiet piemēroti publiskot 
konstatējumus, nevis starpposma pētījumus, kuriem nepieciešama turpmāka pārbaude. Šīs 
pieejas mērķis nav sacelt trauksmi plašā sabiedrībā par pieņēmumiem, kas vēl ir jāpierāda, 
bet gan sniegt informāciju, tiklīdz tā ir zinātniski apstiprināta.

Grozījums Nr. 123
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Ja zāles atbilst nepiepildītām 
medicīniskām vajadzībām un ja to riska 
un labuma attiecība ir labvēlīga, 
tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem:

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir saskaņot šo pantu ar spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz 
centralizētām tirdzniecības atļaujām; lai pieteiktos šādu atļauju saņemšanai, ir noteikts, ka ir 
jāpierāda sabiedrības veselības vajadzības (piemēram, pacienti, kuru ārstēšana ir nonākusi 
strupceļā).
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Grozījums Nr. 124
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievadvārdi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem:  

Ja zāles atbilst nepiepildītām 
medicīniskām vajadzībām un ja to riska 
un labuma attiecību var uzskatīt par 
labvēlīgu, tirdzniecības atļauju var piešķirt, 
ja izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Or. en

Grozījums Nr. 125
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievadvārdi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem:  

Ja zāles atbilst nepiepildītām 
medicīniskām vajadzībām un ja to riska 
un labuma attiecību var uzskatīt par 
labvēlīgu, tirdzniecības atļauju var piešķirt, 
ja izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Or. en

Pamatojums

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.
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Grozījums Nr. 126
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Papildus 19.a panta noteikumiem 
tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem:

Or. fr

Pamatojums

Šis jaunais pants nedrīkst veicināt vienkāršotu tirdzniecības atļauju izsniegšanas plašu 
izmantošanu līdzīgi, kā tas ir ar nosacījuma tirdzniecības atļaujām, kuru piešķiršana noteikta 
22. pantā, un tā tiek stingri uzraudzīta.

Grozījums Nr. 127
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Ja zāles atbilst nepiepildītām 
medicīniskām vajadzībām un ja to riska 
un labuma attiecība ir labvēlīga, 
tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Centralizētu nosacījumu tirdzniecības atļauju var piešķirt tikai tad, ja riska un ieguvuma 
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attiecība ir labvēlīga, labums sabiedrības veselībai ir lielāks par riskiem attiecībā uz to, ka ir 
nepieciešami papildu dati un ka būs jānodrošina nepiepildītas medicīniskas vajadzības.

Grozījums Nr. 128
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem:  

Ja zāles atbilst nepiepildītām 
medicīniskām vajadzībām un ja to riska 
un labuma attiecību var uzskatīt par 
labvēlīgu, tirdzniecības atļauju var piešķirt, 
ja izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Or. en

Pamatojums

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Grozījums Nr. 129
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants –2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus. Ja netiek 
ievēroti tirdzniecības atļaujā paredzētie 



PE438.412v02-00 72/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

noteikumi attiecīgo termiņu robežās, 
kompetentajām iestādēm ir pilnvaras un 
atbilstoši līdzekļi, lai nekavējoties apturētu 
vai anulētu tirdzniecības atļauju.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 21.a panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 130
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 21.a pants –2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus. Ja netiek 
ievēroti tirdzniecības atļaujā paredzētie 
noteikumi attiecīgo termiņu robežās, 
kompetentajām iestādēm ir pilnvaras un 
atbilstoši līdzekļi, lai nekavējoties apturētu 
vai anulētu tirdzniecības atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 21.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.

Tirdzniecības atļaujā norāda nosacījumu 
izpildes termiņus.
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Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatījumu 21.a panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 132
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus un nosaka, 
ka atļaujas termiņa pagarināšana būs 
saistīta ar visu noteikto nosacījumu 
laicīgu izpildi.

Or. fr

Pamatojums

Sk. pamatījumu 21.a panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 133
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus. Ja netiek 
ievēroti tirdzniecības atļaujā paredzētie 
noteikumi attiecīgo termiņu robežās, 
kompetentajām iestādēm ir pilnvaras un 
atbilstoši līdzekļi, lai nekavējoties apturētu 
vai anulētu tirdzniecības atļauju.
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Or. en

Pamatojums

Sk. pamatījumu 21.a panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 134
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas apstākļos un pēc apspriešanās ar 
pretendentu atļauju var piešķirt, izvirzot 
pretendentam prasību ievērot dažus 
nosacījumus īpaši attiecībā uz zāļu 
drošumu, valsts kompetento iestāžu 
informēšanu par visiem starpgadījumiem, 
kurus izraisījusi zāļu lietošana, un par 
veicamajiem pasākumiem.

Ārkārtas apstākļos un pēc apspriešanās ar 
pretendentu atļauju var piešķirt, izvirzot 
pretendentam prasību ieviest konkrētas 
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 
pretendents 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 
I pielikumā noteiktajiem iemesliem

Šādu atļauju var piešķirt objektīvu un 
pārbaudāmu iemeslu dēļ, un tas jāpamato 
ar kādu no Direktīvas 2001/83/EK
I pielikumā noteiktajiem iemesliem.

Atļaujas derīguma pagarināšana ir atkarīga 
no gadskārtējās šo nosacījumu 
pārvērtēšanas.

Atļaujas derīguma pagarināšana ir atkarīga 
no gadskārtējās šo nosacījumu 
pārvērtēšanas.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo tiesību aktu formulējums nodrošina striktākus kritērijus un labāku patērētāju 
aizsardzību pret pāragru tirdzniecības atļaujas izsniegšanas risku.



AM\808932LV.doc 75/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 10. pants
Direktīva 2001/83/EK
22a. pants –1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
valsts kompetentā iestāde var pieprasīt 
tirdzniecības atļaujas turētājam veikt 
drošuma pētījumu pēc atļaujas 
piešķiršanas, ja ir bažas par atļauto zāļu 
radīto apdraudējumu. Pieprasījumu 
iesniedz rakstiski, un tajā sīki izklāsta 
pamatojumu, norāda pētījuma mērķus un tā 
veikšanas un iesniegšanas termiņu.

1. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
valsts kompetentā iestāde var pieprasīt 
tirdzniecības atļaujas turētājam veikt 
drošuma pētījumu pēc atļaujas 
piešķiršanas, ja ir bažas par atļauto zāļu 
radīto apdraudējumu. Pieprasījumu 
iesniedz rakstiski, un tajā sīki izklāsta 
zinātnisku pamatojumu, norāda pētījuma 
mērķus un tā veikšanas un iesniegšanas 
termiņu.

Or. fr

Pamatojums

Papildu drošuma pētījumu pēc atļaujas piešķiršanas pieprasījumi ir zinātniski jāpamato. 
Komisijas priekšlikumā šajā sakarā tas nav noteikts pietiekami skaidri.

Grozījums Nr. 136
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2001/83/EK
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai riska un labuma attiecību izvērtētu 
regulāri, valsts kompetentā iestāde var 
jebkurā laikā pieprasīt tirdzniecības 
atļaujas turētājam sniegt datus, kuri 
pierāda, ka riska un labuma attiecība
joprojām ir labvēlīga.

4. Lai riska un labuma attiecību izvērtētu 
regulāri, valsts kompetentā iestāde var 
jebkurā laikā pieprasīt tirdzniecības 
atļaujas turētājam, izmantojot 
farmakovigilances sistēmu, sniegt datus, 
kuri nepieciešami riska un labuma 
attiecības atkārtotai novērtēšanai.

Or. en
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Pamatojums

Interešu konfliktu dēļ farmācijas uzņēmumi nedrīkst būt vienīgie, kuriem liek sniegt datus, lai 
novērtētu, vai viņu ražotā produkta riska un labuma attiecība ir mainījusies. 

Zāļu riska un labuma attiecības zinātniskais novērtējums ir jāveic kompetentajām iestādēm, 
ņemot vērā visus pieejamos datus: farmācijas uzņēmumu, kā arī farmakovigilances sistēmu 
datus.

Frāze „pierāda, ka riska un labuma attiecība joprojām ir labvēlīga” ir ārkārtīgi neskaidra, jo 
tā paredz datu analīzes konkrētu rezultātu!

Grozījums Nr. 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 12. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc atjaunošanas tirdzniecības atļauja ir 
derīga uz neierobežotu laiku, ja vien valsts
kompetentā iestāde, pamatojoties uz 
farmakovigilanci vai uz to, ka nav 
pietiekošu datu par zāļu lietošanu, 
saskaņā ar 2. punktu nolemj pagarināt 
atļaujas derīguma termiņu vēl par pieciem 
gadiem.

3. Pēc atjaunošanas tirdzniecības atļauja ir 
derīga uz neierobežotu laiku, ja vien 
kompetentā iestāde, pamatojoties uz 
farmakovigilanci, saskaņā ar 2. punktu 
nolemj pagarināt atļaujas derīguma termiņu 
vēl par pieciem gadiem.

Or. en

Pamatojums

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.
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Grozījums Nr. 138
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koordinācijas grupu izveido ar šādu 
nolūku:

1. Izveido divas koordinācijas grupas:

a) Savstarpējās atzīšanas un 
decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupa ir atbildīga par šādiem 
uzdevumiem:

a) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti 
ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

i) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti 
ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

b) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;
c) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu.

ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu, izņemot visus ar 
farmakovigilanci saistītos jautājumus.
Lai savstarpējās atzīšanas un 
decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupa pildītu savus uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 5. panta 
1. punktā minētā Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komiteja.
b) Farmakovigilances riska novērtējuma 
koordinācijas grupa ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
i) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;
ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
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noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 
35. panta 1. punktu, izņemot visus ar 
farmakovigilanci saistītos jautājumus.

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.
Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja

Lai farmakovigilances riska novērtējuma 
koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances komiteja.

Aģentūra nodrošina šo koordinācijas 
grupu sekretariāta darbību.

Or. en

Pamatojums

Savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupai nav īpašas 
kompetences farmakovigilances jomā: tādēļ tās pilnvaras ir jāpaplašina, lai tajās ietvertu arī 
farmakovigilances jautājumus. 

Tāpat kā ir Eiropas Centralizēto tirdzniecības atļauju licencēšanas komiteja un Savstarpējās 
atzīšanas vai decentralizēto tirdzniecības atļauju koordinācijas grupa, mēs ierosinām līdzīgi 
sakārtot arī farmakovigilances jomu.

Grozījums Nr. 139
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koordinācijas grupu izveido ar šādu 
nolūku:

1. Izveido divas koordinācijas grupas:

a) Savstarpējās atzīšanas un 
decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupa ir atbildīga par šādiem 
uzdevumiem:

a) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti i) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti 
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ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

b) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;
c) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu.

ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu, izņemot visus ar 
farmakovigilanci saistītos jautājumus.
Lai savstarpējās atzīšanas un 
decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupa pildītu savus uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 5. panta 
1. punktā minētā Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komiteja.
b) Farmakovigilances riska novērtējuma 
koordinācijas grupa ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
i) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;
ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 
35. panta 1. punktu, izņemot visus ar 
farmakovigilanci saistītos jautājumus.

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.
Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja

Lai farmakovigilances riska novērtējuma 
koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā Eiropas 
Farmakovigilances komiteja.

Aģentūra nodrošina šo koordinācijas 
grupu sekretariāta darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1 punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja.

Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska un labuma 
novērtējuma padomdevēja komiteja.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Nosaukums „Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēja komiteja” ir pārāk 
ierobežojošs un neņem vērā nepieciešamību pēc zāļu riska un labuma novērtējuma, tā vietā 
koncentrējoties tikai uz riska analīzi. Galu galā komitejas pilnvaru jomā ietilpst „, jautājumi 
saistībā ar farmakovigilanci” (regulas priekšlikuma 1. panta 12. punkts).

Grozījums Nr. 141
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1 punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja.

Lai koordinācijas grupa pildītu
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances komiteja.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu izveido Eiropas farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēju 
komiteju un uztic tai svarīgus farmakovigilances uzdevumus, bet tai ir tikai padomdevējas 
nozīme un nav pilnvaru. Komitejas loma ir jāstiprina, un tas ir jāatspoguļo tās nosaukumā. 

Grozījums Nr. 142
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –14. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 2. punkts – 1.a  un 1.b daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācijas grupas locekļi un eksperti, 
pildot savus uzdevumus, pamatojas uz 
valsts tirdzniecības atļauju piešķiršanas
struktūrām pieejamajiem zinātnes un 
regulācijas resursiem. Katra valsts 
kompetentā valsts iestāde uzrauga notikušā 
vērtējuma zinātnisko līmeni un sekmē 
iecelto koordinācijas grupas locekļu un 
ekspertu darbību.

Savstarpējās atzīšanas un decentralizēto 
procedūru un farmakovigilances riska 
novērtējuma koordinācijas grupu locekļi 
un eksperti, pildot savus uzdevumus, 
pamatojas uz attiecīgi par tirdzniecības 
atļauju piešķiršanu un farmakovigilanci 
atbildīgām valsts struktūrām pieejamajiem 
zinātnes un regulācijas resursiem. Katra 
valsts kompetentā valsts iestāde uzrauga 
notikušā vērtējuma zinātnisko līmeni un 
sekmē iecelto koordinācijas grupas locekļu 
un ekspertu darbību. 

Saistībā ar koordinācijas grupas locekļu 
darbības pārredzamību un neatkarību tai
piemēro Regulas (EK) Nr. 726/2004 
63. pantu.

Saistībā ar koordinācijas grupu locekļu
darbības pārredzamību un neatkarību tām
piemēro Regulas (EK) Nr. 726/2004 
63. pantu.

Vienas koordinācijas grupas loceklis 
nevar vienlaicīgi būt otras grupas loceklis.

Farmakovigilances riska novērtējuma 
koordinācijas grupas locekļi ir hierarhiski 
neatkarīgi no valsts tirdzniecības atļauju 
piešķīrējām struktūrām.

Or. en
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Pamatojums

Šim grozījumam ir jābūt saskaņotam ar tā paša autora iesniegto 21. panta 1. punkta 
grozījumu. 

Grozījums Nr. 143
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –14. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 4., 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas koordinācijas 
grupas sanāksmes.

4. Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas koordinācijas 
grupu sanāksmes.

5. Koordinācijas grupas locekļi nodrošina, 
ka grupas uzdevumi un valsts kompetento 
iestāžu darbs tiek pienācīgi koordinēts, 
ieskaitot konsultatīvu struktūru izveidi, 
kuras risina ar tirdzniecības atļauju saistītus 
jautājumus.

5. Savstarpējās atzīšanas un 
decentralizēto procedūru, kā arī 
farmakovigilances riska novērtējuma 
koordinācijas grupu locekļi nodrošina, ka 
viņu attiecīgās grupas uzdevumi un valsts 
kompetento iestāžu darbs tiek pienācīgi 
koordinēts, ieskaitot attiecīgi konsultatīvu 
struktūru izveidi, kuras risina ar 
tirdzniecības atļauju saistītus jautājumus 
un kuras nodarbojas ar zāļu uzraudzību.

6. Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts 
citādi, koordinācijas grupa pieliks visas
pūles, lai pieņemtu lēmumus vienprātīgi. Ja 
šādu vienprātību nevar panākt, noteicošā 
būs locekļu vairākuma nostāja.

6. Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts 
citādi, koordinācijas grupas pieliks visas 
pūles, lai pieņemtu lēmumus vienprātīgi. Ja 
šādu vienprātību nevar panākt, noteicošā 
būs locekļu vairākuma nostāja.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam ir jābūt saskaņotam ar tā paša autora iesniegto 21. panta 1. punkta 
grozījumu. 



AM\808932LV.doc 83/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 144
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –14. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Koordinācijas grupas sanāksmju sīki 
izstrādātu dienaskārtību publisko ne vēlāk 
kā dienu iepriekš. Koordinācijas grupas 
sanāksmju sīki izstrādātus protokolus, 
kuros jo īpaši ietilpst informācija par 
balsojumiem un balsojumu skaidrojumi, 
tajā skaitā arī mazākuma viedokļi, 
publisko nākamajā mēnesī pēc 
sanāksmes.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas grupu darbam ir jābūt pārredzamam. 

Grozījums Nr. 145
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. 59. panta 1. punktu groza šādi: svītrots
a) iekļauj šādu aa) punktu:
„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;”
b) pievieno šādu otro un trešo daļu:
„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
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tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 

šādu simbolu  un norādi „Jauna 
informācija”.
Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. fr

Pamatojums

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, 
who may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary 
of essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets 
are published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new 
side effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important 
information) and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal 
product being put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] 
under intensive monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other 
medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Grozījums Nr. 146
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts - aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu aa) punktu: svītrots
„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;”

Or. en
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Pamatojums

Kopsavilkuma ieviešana ir problemātiska, turklāt nav noteikti tā elementi. Tas rada risku, ka 
pacienti izlasīs tikai šo daļu, lai gan patiesībā viņiem vajadzētu lasīt visu pamācību. 
Pievienojot kopsavilkumu, netiek atrisinātas problēmas ar pamācības lasāmību. Tā vietā 
problēmas ir jārisina, pārskatot lietošanas pamācības noteikumus.

Grozījums Nr. 147
János Áder

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts - aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu aa) punktu:
„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;

svītrots

Or. hu

Pamatojums

Sk. iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 148
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts - aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;” 

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva, izņemot 
10., 10.a, 10.c, 14., 16. un 16.a pantā 
minētajām zālēm.”
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Or. en

Pamatojums

Vispārīgi skatoties, šī prasība nav noderīga un ir apšaubāma. Ir grūti noteikt būtiskāko. Tā 
pat var mazināt pacientu drošību. Pacienti var izlasīt tikai informāciju melni ierāmētajā 
lodziņā, nelasot pārējo informāciju, kas arī var būt svarīga. Attiecībā uz homeopātiskajām 
zālēm šī prasība ir ārkārtīgi nesamērīga un gandrīz vai absurda. Lietošanas pamācībā 
aprakstīts salīdzinoši maz informācijas, jo produktiem ir zems riska profils.

Grozījums Nr. 149
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;”

“aa) ir nepieciešams sniegt īsu produkta 
apraksta kopsavilkumu, lai pacients 
varētu izprast tā lietošanas labvēlīgo 
ietekmi un iespējamās blakusparādības 
un lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva;”

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav skaidri izklāstīts, kāda informācija ir jāsniedz pacientam. Šajā 
grozījumā tas ir precizēts. 

Grozījums Nr. 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts



AM\808932LV.doc 87/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;”

“aa) ir nepieciešams sniegt īsu produkta 
apraksta kopsavilkumu, lai pacients 
varētu izprast tā lietošanas labvēlīgo
ietekmi un iespējamās blakusparādības 
un lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva;”

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav skaidri izklāstīts, kāda informācija ir jāsniedz pacientam. Šajā 
grozījumā tas ir precizēts.

Grozījums Nr. 151
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

It seems counterproductive to create a new “essential 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 “essential” information. 
Therefore, adding a new “essential information” section would alter the rest of the summary 
of product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained. There would be a risk that the healthcare professional or the patient might focus 
on only the new “essential information” section and wrongly overlook the other sections. 
Moreover, adding a new section would increase the complexity and length of the summary of 
product characteristics and of the package leaflet, with the result that people would be 
discouraged from reading them.
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Grozījums Nr. 152
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;

aa) ir jābūt atsaucei uz kompetento iestāžu 
un/vai tirdzniecības atļaujas turētāja 
bezmaksas tālruņa numuru vai tīmekļa 
vietnes adresi, kurā ir iedaļa katram zāļu 
veidam ar īsu svarīgākās informācijas 
izklāstu par konkrētajām zālēm, kā arī 
sniegti padomi par to, kā panākt 
maksimālo labumu, vienlaikus samazinot 
jebkādus ar šo zāļu lietošanu saistītus 
riskus;

Or. fr

Pamatojums

Šķiet neproduktīvi ieviest jaunu „svarīgākās informācijas” aprakstu produkta apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas pamācībā. Produkta apraksta kopsavilkumā un lietošanas 
pamācībā jau ir būtiskākās informācijas kopsavilkums. Tomēr informācijas kopsavilkumu 
varētu darīt pieejamu atsauces tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;”

„aa) Kopsavilkumā par zālēm, kuras 
minētas Regulas (EK) Nr. 726/2004 
23. panta sarakstā, ir šāds paziņojums 
„Šīs zāles pēc atļaujas piešķiršanas ir 
pakļautas drošuma uzraudzībai. Par 
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visām varbūtējām blakusparādībām jāziņo 
ārstam, farmaceitam vai <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

b) pievieno šādu otro un trešo daļu:
„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
šādu simbolu un norādi „Jauna 
informācija”. 
Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Grozījums Nr. 154
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu otro un trešo daļu: a) iekļauj šādu ab) punktu:

„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
šādu simbolu � un norādi „Jauna 
informācija”. 

„ab) Kopsavilkumā par zālēm, kuras 
minētas Regulas (EK) Nr. 726/2004 
23. panta sarakstā, ir šāds paziņojums: 
„Šīs zāles pēc atļaujas piešķiršanas ir 
pakļautas drošuma uzraudzībai. Par 
visām varbūtējām blakusparādībām jāziņo 
ārstam, farmaceitam vai <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en

(Trešā daļa Komisijas tekstā lielā mērā atbilst grozījuma otrajai daļai)

Pamatojums

Formulējums „tiek stingri uzraudzītas” var radīt pārpratumus un bailes produkta lietotājos, 
un tāpēc tas ir jāpielāgo, lai atspoguļotu gan produkta specifiskumu, gan nepieciešamību tā 
lietošanai pievērst īpašu uzmanību. 

Ja zāles ir stingrā uzraudzībā pēc atļaujas saņemšanas, valstu kompetentajām iestādēm ir 
jāsniedz informācija par dažādām saziņas iespējām, jo ziņošana pa internetu var nebūt 
piemērota visiem pacientiem, jo īpaši gados vecākajiem. Tāpat pacientiem ir jāatgādina, ka 
viņi var ziņot savam veselības aprūpes speciālistam.

Grozījums Nr. 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts 
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā lodziņā. 
Vienu gadu visu jauno vai grozīto tekstu 
izceļ treknrakstā un pirms tā lieto šādu 

simbolu  un norādi „Jauna 
informācija”.

„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda pēc iespējas salasāmāk, 
saredzamāk un skaidrāk atšķirībā no 
pārējā teksta. Vienu gadu visu jauno vai 
grozīto tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā 

lieto šādu simbolu  un norādi „Jauna 
informācija”.

Or. en

Pamatojums

Uzsvērt teksta nozīmi melni ierāmētā lodziņā ir neomulīgi pacientam, jo tas saistās ar 
nekrologu. Ir vēlams cits teksta izcelšanas veids.

Grozījums Nr. 156
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 

šādu simbolu  un norādi „Jauna 
informācija”. 

Vienu gadu jaunus brīdinājumus par 
drošumu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 

šādu simbolu  un norādi „Jauni 
brīdinājumi par drošumu”. 

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs nesen 
atļautās zāles tiek stingri uzraudzītas, lai 
vairotu informētību par to 
blakusparādībām. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”” Tekstam seko 
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apgriezta melna trijstūra simbols, kas ir 
redzams arī uz ārējā iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka lietošanas pamācība ir informējoša un lasītājam ērta, 59. panta 
b) punkts ir jāprecizē, lai gādātu, ka uzsvērtas tiek nevis visas maznozīmīgās izmaiņas, bet 
tikai jauni un svarīgi brīdinājumi par drošumu.

Pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jāziņo, ja ziņošana 
patiesi tiek veicināta (iespēju vairošana)

Grozījums Nr. 157
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 18.b punkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 

šādu simbolu un norādi „Jauna 
informācija”.

Vienu gadu jaunus brīdinājumus par 
drošumu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
norādi „Jauni brīdinājumi par drošumu”.

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un
tīmekļa vietnes adrese>.””

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu, pirms tā lietojot 
šādu simbolu: „Šīs zāles ir bijušas tirgū ne 
ilgāk kā 3 gadus vai tiek stingri 
uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo ārstam, 
farmaceitam vai  <valsts kompetentās 
iestādes nosaukums, tīmekļa vietnes 
adrese, pasta adrese un/vai tālruņa 
numurs>.””

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 18. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants- 1. punkts- 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto

šādu simbolu un norādi „Jauna 
informācija”.

Vienu gadu jaunus brīdinājumus par 
drošumu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
norādi „Jauni brīdinājumi par drošumu”.

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un
tīmekļa vietnes adrese>.””

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu, pirms tā lietojot
šādu simbolu               : „Šīs zāles ir tirgū 
ne ilgāk kā trīs gadus vai tiek stingri 
uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo ārstam, 
farmaceitam vai  <valsts kompetentās 
iestādes nosaukums, tīmekļa vietnes 
adrese, pasta adrese un/vai tālruņa 
numurs>.””

Or. en

Grozījums Nr. 159
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 18. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants- 1. punkts- 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu otro un trešo daļu: b) pievieno šādu daļu:

„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 

24 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī Komisija apņemas 
iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam 
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šādu simbolu � un norādi „Jauna 
informācija”.

un Padomei attiecībā uz produkta 
apraksta kopsavilkuma un lietošanas 
pamācību atbilstību pacientu un veselības 
aprūpes speciālistu vajadzībām. 
Pamatojoties uz to, Komisija 
nepieciešamības gadījumā sniedz 
ieteikumus un/vai likumdošanas 
priekšlikumus, lai uzlabotu šos divus 
dokumentus.

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. fr

Pamatojums

Pašlaik produkta apraksta kopsavilkums un lietošanas pamācība pilnībā neatbilst pacientu un 
veselības aprūpes speciālistu vajadzībām. Ņemot vērā izmaiņas pacientu un veselības 
aprūpes speciālistu praksē, zināšanās un prasībās, Komisijai vajadzētu veikt pētījumu par to, 
kā šie abi dokumenti tiek lietoti un iesniegti.

Grozījums Nr. 160
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā lodziņā. 
Vienu gadu visu jauno vai grozīto tekstu
izceļ treknrakstā un pirms tā lieto šādu 

simbolu un norādi „Jauna 
informācija”.

Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā lodziņā. 
Vienu gadu jaunus brīdinājumus par 
drošumu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
norādi „Jauni brīdinājumi par drošumu”.

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu, pirms tā lietojot 
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stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un
tīmekļa vietnes adrese>.””

šādu simbolu: „Šīs zāles ir jaunas, bijušas 
tirgū ne ilgāk kā 3 gadus vai tiek stingri 
uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo ārstam, 
farmaceitam vai  <valsts kompetentās 
iestādes nosaukums, tīmekļa vietnes 
adrese, pasta adrese faksa un/vai tālruņa 
numurs>.””

Or. en

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi uz visiem pirmo reizi atļautiem produktiem, kā arī uz stingri uzraudzītām 
zālēm gan veselības aprūpes speciālistiem, gan pacientiem palīdzēs noteikt pirmo reizi 
atļautas zāles, kas tirgū ir ne ilgāk kā trīs gadus, un padziļinās viņu izpratni par jebkādu 
iespējamu blakusparādību ziņošanu.

Grozījums Nr. 161
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 18. punkts - b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”” 

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles ir 
nākušas par labu pacientiem līdzīgā 
veselības stāvoklī.. Kā visas zāles arī šīs ir 
pakļautas drošuma uzraudzībai. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo 
veselības aprūpes speciālistam vai <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.””

Or. en

Pamatojums

Pastāv vērā ņemama noteikumu neievērošanas problēma ar nopietnām sekām pacientu 
veselībai, radot slogu valstu veselības aprūpes sistēmām.  Tik tieša valoda varētu turpmāk 
atturēt pacientus no ārstniecības nosacījumu ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par 
iespējamajām blakusparādībām zālēm, kas nav iekļautas šajā produktu kategorijā. 
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Grozījums Nr. 162
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
65. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. 65. pantam pievieno šādu g) punktu: svītrots
„g) svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva, kā 
noteikts 11. panta 3.a) punktā un 
59. panta 1. punkta aa) apakšpunktā.”

Or. fr

Pamatojums

Svarīgākās informācijas kopsavilkuma iekļaušana ir lieka, jo produkta apraksta 
kopsavilkumā jau ir sniegta būtiskākā informācija. Tā var radīt apjukumu pacientos, kuri 
varētu neievērot būtisku informāciju, kas ir iekļauta PAK, bet ne svarīgākās informācijas 
kopsavilkumā. Tā var radīt arī lasāmības problēmas, piemēram, gadījumos, ja lietošanas 
pamācība ir izdota vairākās valodās.

Grozījums Nr. 163
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
65. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. 65. pantam pievieno šādu g) punktu: svītrots
„g) svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva, kā 
noteikts 11. panta 3.a) punktā un 
59. panta 1. punkta aa) apakšpunktā.”
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Or. en

Pamatojums

Kopsavilkuma ieviešana ir problemātiska, turklāt nav noteikti tā elementi. Tas rada risku, ka 
pacienti izlasīs tikai šo daļu, lai gan patiesībā viņiem vajadzētu lasīt visu pamācību. 
Pievienojot kopsavilkumu, netiek atrisinātas problēmas ar pamācības lasāmību. Tā vietā 
problēmas ir jārisina, pārskatot lietošanas pamācības noteikumus.

Grozījums Nr. 164
János Áder

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
65. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. 65. pantam pievieno šādu g) punktu: svītrots

„g) svarīgākās informācijas kopsavilkums, 
kas nepieciešams, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kā noteikts 11. panta 
3.a) punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā.”

Or. hu

Pamatojums

Sk. iepriekšējo grozījumu un pamatojumu.

Grozījums Nr. 165
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
65. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. 65. pantam pievieno šādu g) punktu: svītrots
„g) svarīgākās informācijas 
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kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva, kā 
noteikts 11. panta 3.a) punktā un 
59. panta 1. punkta aa) apakšpunktā.”

Or. en

Pamatojums

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Grozījums Nr. 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
65. pants- ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a 65. pantam pievieno šādu punktu:
„ga) Kopienas procedūra, ar ko nosaka 
procedurālu grafiku, skaidru struktūru un 
konkrētus uzdevumus visām iesaistītajām 
pusēm, tajā skaitā arī attiecībā uz 
sabiedrisko uzklausīšanu vadīšanu.”

Or. en

Pamatojums

Ir jāizstrādā noteikumi, lai precizētu procedūras un grafikus Kopienas procedūrai, tajā skaitā 



AM\808932LV.doc 99/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

sabiedriskajai uzklausīšanai.

Grozījums Nr. 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a 86. panta 2. punktu groza šādi:

Pirmais ievilkums ir šāds:

„- etiķetes un pievienotās lietošanas 
instrukcijas, kam piemēro V sadaļas 
noteikumus, un produkta apraksta 
kopsavilkums, ciktāl to dara pieejamu 
sabiedrībai neatkarīgi no zāļu piegādes 
nemainītā formulējumā un bez papildu 
reklāmas elementiem,”

Or. de

Pamatojums

The documents approved by the consent authorities (package leaflets and summary of product 
characteristics) contain important information about the product. It should be made clear 
that publication of those documents is not be considered as advertising provided that no 
promotional elements are involved (e.g. a presentation extolling the virtues of the product or 
inclusion of the documents in supplementary publicity material) and the wording approved by 
the authorities is used. At the present time this is a subject of legal dispute when, for example, 
pharmaceutical companies put those documents on their websites (see Case-316/09 
concerning the presentation of medicinal products on the Internet, referred to the CJEC by 
the Bundesgerichtshof for a preliminary ruling by order I ZR 223/06 of 16 July 2009).
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Grozījums Nr. 168
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Farmakovigilances sistēmā, kura minēta 
1. punktā, dalībvalstis veic zinātnisku 
informācijas novērtējumu, apsver iespējas, 
kā samazināt risku līdz minimumam, veikt 
profilaksi un vajadzības gadījumā veikt 
regulējošus pasākumus.

2. Farmakovigilances sistēmā, kura minēta 
1. punktā, dalībvalstis veic zinātnisku 
informācijas novērtējumu, apsver iespējas, 
kā samazināt risku līdz minimumam, veikt 
profilaksi un vajadzības gadījumā veikt 
regulējošus pasākumus. Šajā saistībā tās 
arī iegūst būtisku informāciju saistībā ar 
zāļu lietošanu, lai novērtētu risku ietekmi 
uz sabiedrības veselību.

Tās regulāri veic farmakovigilances 
sistēmas revīziju un par rezultātiem ziņo 
Komisijai [norādīt konkrētu datumu —
divus gadus pēc transponēšanas, kas 
norādīta 3. panta 1. punktā] vēlākais divus 
gadus pēc tā un turpmāk reizi divos gados.

Tās regulāri veic farmakovigilances 
sistēmas revīziju un par rezultātiem ziņo 
Komisijai [norādīt konkrētu datumu —
divus gadus pēc transponēšanas, kas 
norādīta 3. panta 1. punktā] vēlākais divus 
gadus pēc tā un turpmāk reizi divos gados.

Or. es

Pamatojums

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacoviligance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the 
sales volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice 
or how its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new 
proposed legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system 
shall collect information about adverse reactions in human beings arising from use of the 
product within the terms of the marketing authorisation as well as from any other use, 
including overdose, misuse, abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities 
will have to monitor the outcome of risk minimization measures contained in risk 
management systems (see Article 107h(1)(a)). The relevance of this information, and the 
inadequacy of the present system in obtaining data used only by the pharmaceutical 
companies,was shown by experience with data on the use of vaccines to combat the influenza 
pandemic in the European Union. In contrast to the information on the sale and distribution 
of medicinal products that is available to the pharmaceutical companies, the national health 
authorities can obtain direct quantitative and qualitative data on the use of medicinal 
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products prescribed and dispensed in their own health services. In Spain, for example, such 
data are processed in each Autonomous Region and, with the growing use of electronic 
medical prescriptions, the information can be made available for interpretation, evaluation 
and measurement of the impact of pharmacovigilance data.

Grozījums Nr. 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
101. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts norāda kompetento 
iestādi, kura pildīs farmakovigilances 
uzdevumus.

3. Katra dalībvalsts norāda vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes, kuras
pildīs farmakovigilances uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jānosaka viena vai vairākas kompetentās iestādes, kuras būtu atbildīgas par 
farmakovigilanci. Dalībvalstīm var būt atsevišķas kompetentās iestādes atsevišķiem 
farmācijas produktiem.

Grozījums Nr. 170
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, slimnīcas personālu, 
farmācijas speciālistus un citus medicīnas 
speciālistus ziņot valsts kompetentajām 
iestādēm par varbūtējām blakusparādībām;

Or. fr
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Pamatojums

Visu svarīgo datu kvalitātes un būtisko turpmāko pasākumu nodrošināšana ir valstu iestāžu 
pienākums.

Grozījums Nr. 171
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām; 

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, farmācijas speciālistus 
un citus medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm par varbūtējām 
blakusparādībām; Šajos pasākumos ietilpst 
veselības aprūpes speciālistu un pacientu 
apmācības, kā arī sabiedrības 
informēšanas kampaņa pacientiem. 
Informācijas sniegšanā, pacientu 
apmācībā un sabiedrības informēšanas 
kampaņu rīkošanā ir jāiesaista pacientu 
organizācijas sadarbībā ar valsts 
pārvaldes iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 172
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus, kā arī pacientus
ziņot valsts kompetentajām iestādēm vai 
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atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

tirdzniecības atļaujas turētājam par 
varbūtējām blakusparādībām;

Or. fr

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmai ir jābūt pārredzamākai un jāveicina aktīvāka pacientu līdzdalība.

Grozījums Nr. 173
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm un tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

Or. fr

Pamatojums

Kompetentās iestādes ir pēc iespējas drīzāk jāinformē par jebkādām blakusparādībām. Tai 
nevajadzētu būt izvēles darbībai.

Grozījums Nr. 174
Elena Oana Antonescu

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, farmācijas speciālistus 
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medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

un citus medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām; šajos pasākumos ietilpst 
veselības aprūpes speciālistu un pacientu 
apmācības, kā arī sabiedrības 
informēšanas kampaņa pacientiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 175
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, farmācijas speciālistus 
un citus medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm par varbūtējām 
blakusparādībām. Šajos pasākumos ietilpst 
veselības aprūpes speciālistu un pacientu 
apmācības, kā arī sabiedrības 
informēšanas kampaņa pacientiem. 
Informācijas sniegšanā, pacientu 
apmācībā un sabiedrības informēšanas 
kampaņu rīkošanā ir jāiesaista pacientu 
organizācijas sadarbībā ar valsts 
pārvaldes iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 176
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, farmācijas speciālistus 
un citus medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām; šajos pasākumos ietilpst 
veselības aprūpes speciālistu apmācības, 
kā arī uz pacientiem vērsta sabiedrības 
informēšanas kampaņa;

Or. it

Pamatojums

Lai spontāni pacientu ziņojumi būtu efektīvi, tie ir pienācīgi jāiesniedz un jādokumentē. Tāpēc 
pacientiem ir vajadzīgi veselības aprūpes speciālistu norādījumi.

Grozījums Nr. 177
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
veselības aprūpes speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm un tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgāk mudināt slimniekus un veselības aprūpes speciālistus sniegt savus ziņojumus 
kompetentajām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Ziņošana tieši uzņēmumiem rada 
bažas attiecībā uz lietotāju privātās dzīves aizsardzību un slimnieka atgriezenisko saiti ar 
ārstu. Turklāt minētās iestādes spēs noteikt, vai ziņojumā runa ir par zāļu radītu 
blakusparādību, zāļu lietošanas kļūdu vai ko citu. Informācijas kampaņās līdztekus ir 
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jāuzsver, cik svarīgi slimniekiem ziņot par zāļu blakusparādībām.

Grozījums Nr. 178
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmaceitus un citus veselības 
aprūpes speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm par varbūtējām 
blakusparādībām;

Or. en

Pamatojums

Ārkārtīgi svarīgi ir apkopot ziņojumus par blakusparādībām, lai pēc tam šo datus varētu 
analizēt un interpretēt. Būtu lietderīgāk mudināt slimniekus un veselības aprūpes speciālistus 
sniegt savus ziņojumus kompetentajām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Valsts un 
reģionālie farmakovigilances centri paļaujas uz zināšanām, ko apkopojušas grupas, kas 
specializējas farmakoloģijas jautājumos, un tuvību iedzīvotājiem (valodas un, vietējā 
dzīvesveida pārzināšana). Ziņošana tieši uzņēmumiem rada bažas attiecībā uz lietotāju 
privātās dzīves aizsardzību un slimnieka atgriezenisko saiti ar ārstu.

Grozījums Nr. 179
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a rīko sabiedrības informēšanas 
kampaņas par to, cik svarīgi ir ziņot par 
blakusparādībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 180
Elena Oana Antonescu

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a veicina pacientu nepastarpinātu 
ziņošanu, papildus tīmeklī pieejamām 
iespējām, paredzot alternatīvus ziņošanas 
līdzekļus (e-pasts, tālrunis, fakss un 
vēstules);

Or. ro

Grozījums Nr. 181
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a veic piemērotus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pacientu spontāni 
ziņojumi tiek pienācīgi iesniegti un ka 
pacienti saņem veselības aprūpes 
speciālistu noderīgas norādes;

Or. it

Pamatojums

Lai spontāni pacientu ziņojumi būtu efektīvi, tie ir pienācīgi jāiesniedz un jādokumentē. Tāpēc 
pacientiem ir vajadzīgi veselības aprūpes speciālistu norādījumi.
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Grozījums Nr. 182
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1.a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a veicina pacientu nepastarpinātu 
ziņošanu, papildus tīmeklī pieejamām 
iespējām, paredzot alternatīvus ziņošanas 
līdzekļus (e-pasts, tālrunis, fakss un 
vēstules);

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 102. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 183
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošanai par varbūtējām 
blakusparādībām, kuru cēlonis ir 
ārstniecības kļūdas, ir jānotiek anonīmi 
un ņemot vērā medicīnisku datu 
slepenību.

Or. fr

Pamatojums

Veselības aprūpes speciālistiem nevajadzētu baidīties no tiesvedības un ziņot par 
blakusparādībām, kuru cēlonis ir ārstniecības kļūdas.
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Grozījums Nr. 184
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a rīko sabiedrības informēšanas 
kampaņas par to, cik svarīgi ir ziņot par 
blakusparādībām;

Or. en

Pamatojums

Ir piemērotāk mudināt pacientus un veselības aprūpes speciālistus iesniegt ziņojumus 
kompetentām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Nepastarpināta ziņošana uzņēmumiem 
vieš bažas gan zāļu lietotāju privātuma ievērošanas, gan medicīnisko atsauksmju ziņā. 
Turklāt tad viņiem būs jāizlemj, vai ziņojums ir par blakusparādību, ārstniecības kļūdu vai ko 
citu. Pacientu ziņošana jāpapildina ar informēšanas kampaņām par ziņošanas nozīmi.

Grozījums Nr. 185
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a rīko sabiedrības informēšanas 
kampaņas par to, cik svarīgi ir ziņot par 
blakusparādībām;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 102. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 186
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) nodrošina, lai ziņojumos par 
blakusparādībām būtu dati, kuru kvalitāte 
ir pēc iespējas labāka; 

2) nodrošina, lai ziņojumos par 
blakusparādībām un datubāzēs būtu dati, 
kuru kvalitāte ir pēc iespējas labāka; 

Or. en

Grozījums Nr. 187
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) nodrošina, lai ziņojumos par 
blakusparādībām būtu dati, kuru kvalitāte 
ir pēc iespējas labāka; 

2) nodrošina, lai ziņojumos un datubāzēs 
par blakusparādībām būtu dati, kuru 
kvalitāte ir pēc iespējas labāka; 

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 102. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 188
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) nodrošina, lai ziņojumos par 2) nodrošina, lai ziņojumos un datubāzēs 
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blakusparādībām būtu dati, kuru kvalitāte 
ir pēc iespējas labāka; 

par blakusparādībām būtu dati, kuru 
kvalitāte ir pēc iespējas labāka; 

Or. en

Pamatojums

Ir piemērotāk mudināt pacientus un veselības aprūpes speciālistus iesniegt ziņojumus 
kompetentām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Nepastarpināta ziņošana uzņēmumiem 
vieš bažas gan zāļu lietotāju privātuma ievērošanas, gan medicīnisko atsauksmju ziņā. 
Turklāt tad viņiem būs jāizlemj, vai ziņojums ir par blakusparādību, ārstniecības kļūdu vai ko 
citu. Pacientu ziņošana jāpapildina ar informēšanas kampaņām par ziņošanas nozīmi.

Grozījums Nr. 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par blakusparādībām, var apzināt, savācot 
informāciju un vajadzības gadījumā 
veicot šo ziņojumu pēckontroli;

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par varbūtējām blakusparādībām, var 
apzināt iespēju robežās pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja nosaukuma, INN, zāļu 
nosaukuma un sērijas numura, 
izmantojot standarta veidlapas un 
procedūras, kas izstrādātas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 25. panta 
1. punktu, un ņemot vērā Eudravigilance 
sistēmas attīstību.

Pirmās daļas 1. punkta nolūkā dalībvalstis 
var noteikt īpašas prasības ārstiem, 
farmācijas speciālistiem un citiem 
medicīnas speciālistiem par ziņošanu
attiecībā uz varbūtējām bīstamām vai 
neparedzētām zāļu blakusparādībām.

Pirmās daļas 1. un 3. punkta nolūkā 
dalībvalstis var noteikt īpašas prasības 
ārstiem, farmācijas speciālistiem un citiem 
medicīnas speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
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fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Grozījums Nr. 190
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par blakusparādībām, var apzināt, savācot 
informāciju un vajadzības gadījumā veicot 
šo ziņojumu pēckontroli;

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par blakusparādībām, var apzināt, savācot 
informāciju un vajadzības gadījumā veicot 
šo ziņojumu pēckontroli, izmantojot 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. panta 1. punktu izstrādāto saturu, 
veidu un procedūru un īstenojot 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu pacientiem izsniegto 
bioloģisko zāļu izsekojamību;”

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais papildinājums šī panta 3. punktam ar attiecīgu grozījumu Regulā (EK) 
Nr. 726/2004 piešķir Eiropas Zāļu aģentūrai uzdevumu izstrādāt saturu, veidu un 
nepieciešamās procedūras ziņošanai par bioloģisko zāļu blakusparādībām, lai vairotu 
farmakovigilances efektivitāti ES līmenī.
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Grozījums Nr. 191
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a nodrošināt, ka publika laikus tiek pie 
svarīgas informācijas par 
farmakovigilanci saistībā ar zāļu 
izmantošanu un ka sabiedrība pastāvīgi 
var piekļūt datiem;

Or. en

Pamatojums

Ir piemērotāk mudināt pacientus un veselības aprūpes speciālistus iesniegt ziņojumus 
kompetentām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Nepastarpināta ziņošana uzņēmumiem 
vieš bažas gan zāļu lietotāju privātuma ievērošanas, gan medicīnisko atsauksmju ziņā. 
Turklāt tad viņiem būs jāizlemj, vai ziņojums ir par blakusparādību, ārstniecības kļūdu vai ko 
citu. Pacientu ziņošana jāpapildina ar informēšanas kampaņām par ziņošanas nozīmi.

Grozījums Nr. 192
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a nodrošināt, ka publika laikus tiek pie 
svarīgas informācijas par 
farmakovigilanci saistībā ar zāļu 
izmantošanu un ka sabiedrība pastāvīgi 
var piekļūt datiem;

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu 102. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 193
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a nodrošināt, ka publika laikus tiek pie 
svarīgas informācijas par 
farmakovigilanci saistībā ar zāļu 
izmantošanu un ka sabiedrība pastāvīgi 
var piekļūt datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumiem par blakusparādībām, kuru 
cēlonis ir ārstniecības kļūdas, nevajadzētu 
būt pakļautām un neierosināt tiesvedību 
pret personām , kas par šīm 
blakusparādībām ziņo.

Or. it

Pamatojums

Ziņošana par varbūtējām blakusparādībām, kuru cēlonis ir ārstniecības kļūdas, nevar būt 
anonīma, citādi rastos ļaunprātīgas informēšanas risks. Tomēr ir arī nepieciešams 
nodrošināt, ka personas, kuras godprātīgi vēlas ziņot, netiek no tā atturētas, baidoties, ka tām 
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izvirzīs apsūdzību.

Grozījums Nr. 195
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts var deleģēt kādu no šajā 
sadaļā tai uzticētajiem uzdevumiem citai 
dalībvalstij, ja pēdējā ir sniegusi rakstisku 
piekrišanu/

svītrots

Dalībvalsts, kura deleģē, par to rakstiski 
paziņo Komisijai, Aģentūrai un pārējām 
dalībvalstīm. Dalībvalsts, kura deleģē, un 
Aģentūra šo informāciju publisko.

Or. en

Pamatojums

Ziņošana par varbūtējām blakusparādībām, kuru cēlonis ir ārstniecības kļūdas, nevar būt 
anonīma, citādi rastos ļaunprātīgas informēšanas risks. Tomēr ir arī nepieciešams 
nodrošināt, ka personas, kuras godprātīgi vēlas ziņot, netiek no tā atturētas, baidoties, ka tām 
izvirzīs apsūdzību.

Grozījums Nr. 196
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts var deleģēt kādu no šajā 
sadaļā tai uzticētajiem uzdevumiem citai 
dalībvalstij, ja pēdējā ir sniegusi rakstisku 
piekrišanu/

svītrots
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Dalībvalsts, kura deleģē, par to rakstiski 
paziņo Komisijai, Aģentūrai un pārējām 
dalībvalstīm. Dalībvalsts, kura deleģē, un 
Aģentūra šo informāciju publisko.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir jābūt pilnībā atbildīgai par jebkādu ar zāļu tirdzniecību saistītu 
blakusparādību konstatēšanu un papildu pasākumu veikšanu savā teritorijā.

Grozījums Nr. 197
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
pienākums regulāri veikt 
farmakovigilances sistēmas revīziju. 
Farmakovigilances sistēmas pamatdosjē
viņš ievieto piezīmi par galvenajiem 
revīzijā konstatētajiem faktiem un, 
pamatojoties uz revīzijā konstatēto,
nodrošina, ka tiek sagatavots un pildīts 
atbilstīgs izlabošanas pasākumu plāns.

Tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
pienākums regulāri veikt 
farmakovigilances sistēmas revīziju. Viņš 
nodrošina, ka tiek sagatavots un pildīts 
atbilstīgs izlabošanas pasākumu plāns.

Or. en

Pamatojums

Revīzijas ir instrumenti uzņēmuma iekšējās darbības uzlabošanai. Ja konstatējumi ir jāatklāj, 
tas var novest pie viltotiem revīzijas ziņojumiem.
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Grozījums Nr. 198
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
pienākums regulāri veikt 
farmakovigilances sistēmas revīziju. 
Farmakovigilances sistēmas pamatdosjē 
viņš ievieto piezīmi par galvenajiem 
revīzijā konstatētajiem faktiem un, 
pamatojoties uz revīzijā konstatēto, 
nodrošina, ka tiek sagatavots un pildīts
atbilstīgs izlabošanas pasākumu plāns.

Tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
pienākums regulāri veikt 
farmakovigilances sistēmas revīziju. 
Farmakovigilances sistēmas pamatdosjē 
viņš ievieto piezīmi par jebkādām 
izmaiņām, kas izdarītas pēc revīzijas 
saskaņā ar atbilstīgu izlabošanas 
pasākumu plānu.

Or. fr

Pamatojums

Visas izmaiņas, kas saistītas ar iekšējā revīzijā konstatētajiem faktiem saskaņā ar iespējamu 
rīcības plānu, ja to nosaka revīzijā konstatētie fakti, ir jāreģistrē farmakovigilances sistēmas 
pamatdosjē.

Grozījums Nr. 199
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
pienākums regulāri veikt 
farmakovigilances sistēmas revīziju. 
Farmakovigilances sistēmas pamatdosjē 
viņš ievieto piezīmi par galvenajiem 
revīzijā konstatētajiem faktiem un, 
pamatojoties uz revīzijā konstatēto, 
nodrošina, ka tiek sagatavots un pildīts 

Tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
pienākums reizi gadā veikt 
farmakovigilances sistēmas revīziju. 
Farmakovigilances sistēmas pamatdosjē 
viņš ievieto piezīmi par galvenajiem 
revīzijā konstatētajiem faktiem un paziņo 
par tiem valsts kompetentajai iestādei līdz 
katra gada 31. decembrim. Pamatojoties 
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atbilstīgs izlabošanas pasākumu plāns. uz revīzijā konstatēto, tirdzniecības 
atļaujas turētājs nodrošina, ka tiek 
sagatavots un pildīts atbilstīgs izlabošanas 
pasākumu plāns.

Or. fr

Pamatojums

Pienākums veikt „regulāru” revīziju nav pietiekami skaidri noteikts. Tirdzniecības atļaujas 
turētājam revīzija jāveic reizi gadā.

Grozījums Nr. 200
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) iesniegt valsts kompetentajai iestādei 
sīki izstrādātu aprakstu par riska 
pārvaldības sistēmu, ko viņš plāno ieviest;

Or. fr

Pamatojums

Riska pārvaldības plāni ir jāizstrādā un jāievieš ciešā kompetento veselības iestāžu 
uzraudzībā (jo īpaši valstu un reģionālās farmakovigilances sistēmas).

Grozījums Nr. 201
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) iekļaut valsts kompetento iestāžu 
prasības pēc šī novērtējuma;

Or. fr

Pamatojums

Riska pārvaldības plāni ir jāizstrādā un jāievieš ciešā kompetento veselības iestāžu 
uzraudzībā (jo īpaši valstu un reģionālās farmakovigilances sistēmas).

Grozījums Nr. 202
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104.a 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 un norāda detalizēta 
riska pārvaldības sistēmas apraksta 
iesniegšanas termiņu. To publisko 
nekavējoties.

Or. fr

Grozījums Nr. 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

izklāsta zinātnisku pamatojumu un norāda 
detalizēta riska pārvaldības sistēmas 
apraksta iesniegšanas termiņu.

Or. fr

Pamatojums

Pieprasījumiem, kuros sīki apraksta riska pārvaldības sistēmu, ir jābūt zinātniski pamatotiem. 
Komisijas priekšlikumā šajā sakarā tas nav noteikts pietiekami skaidri.

Grozījums Nr. 204
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kompetentās iestādes, lai garantētu 
neatkarību, pastāvīgi kontrolē to līdzekļu 
pārvaldību, kas paredzēti pasākumiem 
saistībā ar farmakovigilances sistēmu, 
sakaru tīklu ekspluatāciju un tirgus 
uzraudzību.

Pasākumiem saistībā ar farmakovigilances 
sistēmu, sakaru tīklu ekspluatāciju un 
tirgus uzraudzību piešķir atbilstošus 
līdzekļus, kuri ir proporcionāli 
piešķirtajiem uzdevumiem. Šiem 
pasākumiem paredzēto līdzekļu 
pārvaldībai jānotiek nepārtrauktā valsts 
kompetento iestāžu kontrolē, lai garantētu 
to neatkarību.

Pirmā daļa neizslēdz, ka no tirdzniecības 
atļaujas turētājiem par minēto pasākumu 
veikšanu valsts kompetentās iestādes 
iekasē maksu.

Pirmā daļa neizslēdz, ka par minēto 
pasākumu veikšanu valsts kompetentās 
iestādes netieši iekasē papildu līdzekļus ar 
nosacījumu, ka ir strikti nodrošināta to 
neatkarība.

Or. fr

Pamatojums

Ir strikti jānodrošina farmakovigilances darbību finansiālā neatkarība. Tāpēc ir svarīgi 
izvairīties no tiešas maksas iekasēšanas, kas varētu izveidot attiecības, kuru pamatā ir 
„maksa par saņemto pakalpojumu” princips.
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Grozījums Nr. 205
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
105. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kompetentās iestādes, lai garantētu 
neatkarību, pastāvīgi kontrolē to līdzekļu 
pārvaldību, kas paredzēti pasākumiem 
saistībā ar farmakovigilances sistēmu, 
sakaru tīklu ekspluatāciju un tirgus 
uzraudzību.

Pasākumi, kas saistīti ar 
farmakovigilanci, sakaru tīklu 
ekspluatāciju un tirgus uzraudzību ir 
jāfinansē galvenokārt no valstu vai ES 
sabiedriskā finansējuma. Valsts 
kompetentās iestādes, lai garantētu 
neatkarību, pastāvīgi kontrolē to līdzekļu 
pārvaldību, kas paredzēti pasākumiem 
saistībā ar farmakovigilances sistēmu, 
sakaru tīklu ekspluatāciju un tirgus 
uzraudzību.

Pirmā daļa neizslēdz, ka no tirdzniecības 
atļaujas turētājiem par minēto pasākumu 
veikšanu valsts kompetentās iestādes
iekasē maksu.

Pirmā daļa neizslēdz, ka aģentūra no 
tirdzniecības atļaujas turētājiem par minēto 
pasākumu veikšanu iekasē papildu 
līdzekļus kā maksu ar nosacījumu, ka ir 
strikti nodrošināta to neatkarība.

Or. fr

Pamatojums

Valsts iestādes ir atbildīgas par farmakovigilances finansēšanu, jo to pienākums ir aizsargāt 
sabiedrības veselību un tās ir uzņēmušās atbildību par atļauju piešķiršanu. Ir svarīgi 
izvairīties no jebkāda iespējama interešu konflikta.

Grozījums Nr. 206
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
105. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā daļa neizslēdz, ka no tirdzniecības svītrots
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atļaujas turētājiem par minēto pasākumu 
veikšanu valsts kompetentās iestādes 
iekasē maksu.

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances darbības jāfinansē no valsts līdzekļiem ne tikai tāpēc, lai garantētu to 
neatkarību, bet arī tāpēc, ka dalībvalstīm ir jābūt pilnībā atbildīgām par farmakovigilanci 
(arī finansēšanas ziņā), jo tās sedz ar blakusparādībām saistītos izdevumus gan saslimstības, 
gan mirstības ziņā. . Eiropas Komisija „lēš, 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”.

Grozījums Nr. 207
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
105. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmā daļa neizslēdz, ka no tirdzniecības 
atļaujas turētājiem par minēto pasākumu 
veikšanu valsts kompetentās iestādes 
iekasē maksu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 208
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – ievadvārdi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zāļu drošumu, kura būs 

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zālēm, tajā skaitā tīmekļa 
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savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

vietni par zāļu drošumu,, kura būs 
savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij jāierīko valsts zāļu aģentūras tīmekļa vietne, kurā plašai sabiedrībai 
sniedz augstas kvalitātes informāciju par zālēm. Vairumā valstu jau ir tādas vietnes kā 
noderīgs un uzticams avots informācijai par zālēm, un šī grozījuma mērķis ir izstrādāt 
juridisko pamatojumu šādām tīmekļa vietnēm, reaģējot uz Eiropas Komisijas ziņojumu par 
pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu informēšanu par zālēm. Šādā tīmekļa vietnē ir jābūt 
sadaļai ar informāciju, kas saistīta ar zāļu drošumu un farmakovigilanci.

Grozījums Nr. 209
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zāļu drošumu, kura būs 
savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zālēm, tajā skaitā tīmekļa 
vietni par zāļu drošumu,, kura būs 
savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu. 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

1. valsts tirgū pieejamo zāļu lietošanas 
pamācības valsts valodā (un, ja iespējams, 
saiti uz Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) 
EudraPharm datubāzi),
2. produkta apraksta kopsavilkumu un 
visus nosacījumus, kas paredzēti saskaņā 
ar 21.a, 22. un 22.a pantu, kā arī to 
ieviešanas termiņus visām zālēm, kurām 
tās izsniegušas atļauju, un
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3. novērtējuma ziņojumu.
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
726/2004 23. pantā;

to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
726/2004 23. pantā;

3. pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām.

3. pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām;

4. Farmakovigilances komitejas 
sanāksmju darbakārtības, protokoli un 
pieņemtie lēmumi, informācija par 
balsojumiem un balsojumu skaidrojumi, 
tajā skaitā arī mazākuma viedokļi.

Or. en

Pamatojums

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.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”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.
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Grozījums Nr. 210
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1. valsts tirgū pieejamo zāļu lietošanas 
pamācības valsts valodā (un, ja iespējams, 
saiti uz Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) 
EudraPharm datubāzi);

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 106. panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 211
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants –  21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a produkta apraksta kopsavilkumu un 
visus nosacījumus, kas paredzēti saskaņā 
ar 21.a, 22. un 22.a pantu, kā arī to 
ieviešanas termiņus visām zālēm, kurām 
tās izsniegušas atļauju, un

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 106. panta – ievada grozījumā.
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Grozījums Nr. 212
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – -1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b novērtējuma ziņojumus kopā ar 
periodiskajiem drošuma precizējuma 
ziņojumiem, kurus veselības iestādēm 
iesnieguši tirdzniecības atļauju turētāji;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 106. panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 213
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu kopsavilkumu;

Or. fr

Pamatojums

Publiskojamajai informācijai minētajā tīmekļa vietnē jābūt visaptverošai, bet ne sarežģītai.
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Grozījums Nr. 214
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu sīki izstrādāti apraksti 
un protokoli pētījumiem pēc atļaujas 
izsniegšanas;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 106. panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 215
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

1. saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu kopsavilkumu;

to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
726/2004 23. pantā;

2. to zāļu sarakstu, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā, kuru atļaujas 
izsniegšana ir pakļauta konkrētiem 
nosacījumiem vai prasībām;

3. pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām.

3. pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām.

4. vismodernāko lietošanas pamācības un 
produkta apraksta kopsavilkuma 



PE438.412v02-00 128/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

elektronisko versiju visām esošajām un 
jaunajām zālēm; 

5. īsu dokumentācijas vēsturi par 
izmaiņām, kas veiktas produkta 
informācijā.
Visa informācija tīmekļa vietnēs par zāļu 
drošumu, arī iepriekš minētā, ir izklāstīta 
tā, lai tā būtu saprotama plašai publikai. 

Or. en

Pamatojums

Informācijai par zāļu drošumu valsts tīmekļa vietnēs jābūt izklāstītai vienkārši un saprotami. 
Lai gan tiesību akti sniedz ļoti detalizētu informāciju, kuru jāpublisko valsts zāļu drošuma 
tīmekļa vietnēs, tajos nav atsauces uz galveno informāciju, lai nodrošinātu drošu zāļu 
lietošanu: tāpēc lietošanas pamācība ir jādara pieejama sabiedrībai.

Grozījums Nr. 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām.

3. pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un, iespējams, pacienti izmanto, 
lai ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut „apdraudējumu videi” riska un labuma attiecības novērtējumā. 
Tāda jau ir prakse tiesību aktos veterināro zāļu jomā, un to iekļaut arī tiesību aktos cilvēkiem 
domātu zāļu jomā tiek ieteikts Eiropas Vides aģentūras Tehniskajā ziņojumā Nr. 1/2010. 
Galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, neapdraudot pacientu piekļuvi svarīgām 
zālēm.
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Grozījums Nr. 217
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Farmakovigilances komitejas un 
koordinācijas grupas sanāksmju 
darbakārtības, protokoli un pieņemtie 
lēmumi, kā arī informācija par 
balsojumiem un balsojumu skaidrojumi, 
tajā skaitā arī mazākuma viedokļi;

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu 106. panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 218
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pieprasījumi no valsts kompetentās 
iestādes tirdzniecības atļaujas turētājam 
izmantot riska pārvaldības sistēmu vai 
veikt pētījumu pēc atļaujas piešķiršanas, 
kopā ar paskaidrojumiem, kurus 
nepieciešamības gadījumā tirdzniecības 
atļaujas turētājs uzrāda valsts 
kompetentajai iestādei, kā arī 
kompetentās iestādes galīgais lēmums.

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu 106. panta – ievada grozījumā.

Grozījums Nr. 219
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas.

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības un jāprecizē, 
vai tās notikušas, lietojot paredzētās devas 
slimības profilaksei, diagnosticēšanai vai 
ārstēšanai vai arī fizioloģisko funkciju 
atjaunošanai, labošanai vai 
pārveidošanai, kā ārstniecības kļūda vai 
zāļu nepareizas lietošanas dēļ, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas

Or. fr

Pamatojums

Paplašinot jēdzienu „blakusparādība” līdz „blakusefektam”, kas rodas no ārstniecības 
kļūdas vai neapstiprinātas lietošanas (tajā skaitā nepareiza un ļaunprātīga zāļu lietošana), 
rodas plašāka izpratne par blakusparādībām, kas pacientiem var būt kaitīgas. Tomēr ir 
svarīgi skaidri nošķirt blakusparādības, kuras rodas normālos lietošanas apstākļos, no tām, 
kuras rodas citos apstākļos. Šim nodalījumam jābūt redzamam ziņošanas procedūrā.

Grozījums Nr. 220
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 1. un 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas.

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši veselības aprūpes speciālisti, vai 
kuras tika atklātas drošuma pētījumā pēc 
atļaujas piešķiršanas.

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jānodrošina, lai minētie ziņojumi būtu 
pieejami vienuviet Kopienā.

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jānodrošina, lai minētie ziņojumi būtu 
pieejami vienuviet Kopienā.

Atkāpjoties no pirmās daļas, klīniskajā 
izpētē atklātās varbūtējās blakusparādības 
reģistrē un par tām ziņo saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

Atkāpjoties no pirmās daļas, klīniskajā 
izpētē atklātās varbūtējās blakusparādības 
reģistrē un par tām ziņo saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no veselības aprūpes speciālistiem.

Or. de

Pamatojums

Šķiet, ka nav lielas jēgas, ja pacienti par blakusparādībām ziņo tieši zāļu ražotājiem. Šādos 
gadījumos pacienta pirmajam sarunu biedram vajadzētu būt ārstam vai farmaceitam. 
Ziņojumus var iesniegt arī, izmantojot tīmekļa vietnes. Ražotājiem nav jāizseko ziņojumi, līdz 
viņi nonāk līdz individuāliem pacientiem; no tā arī jāizvairās datu aizsardzības iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 221
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā varbūtējās 
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varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas. 

blakusparādības, uz kurām norādījuši 
pacienti vai veselības aprūpes speciālisti, 
vai kuras tika atklātas klīniskajā izpētē vai 
drošuma pētījumā pēc atļaujas 
piešķiršanas. 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jānodrošina, lai minētie ziņojumi būtu 
pieejami vienuviet Kopienā.

Atkāpjoties no pirmās daļas, klīniskajā 
izpētē atklātās varbūtējās blakusparādības 
reģistrē un par tām ziņo saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

Klīniskajā izpētē atklātās varbūtējās 
blakusparādības arī reģistrē un par tām 
ziņo saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs pārsūta 
valsts kompetentajām iestādēm visus 
ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri saņemti no 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem 45 dienu laikā kopš 
ziņojumu saņemšanas. Tirdzniecības 
atļaujas turētājs informē pacientu un 
veselības aprūpes speciālistu, ka viņu 
ziņojums ir nosūtīts kompetentajām 
iestādēm, kuras būs atbildīgas par 
turpmākajiem pasākumiem.
Valsts kompetentās iestādes nevar 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri saņemti pa pastu, 
tālruni, faksu vai elektroniskā formātā no 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Kopienā 
un trešajās valstīs, elektroniskā veidā 
jāiesūta datubāzē un datu apstrādes tīklā, 
kas minēts Regulas (EK) Nr. 726/2004 
24. pantā (turpmāk — Eudravigilance 
datubāze), 15 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Kopienā 
un trešajās valstīs, elektroniskā veidā 
jāiesūta valsts kompetentajām iestādēm 15 
dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas vai, 
ja ziņojuma nav, tad nākamajā dienā, kad 
attiecīgais turētājs uzzinājis par konkrēto 
gadījumu

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 
datubāzē dati par visām varbūtējām 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta valsts kompetentajām 
iestādēm dati par visām varbūtējām 
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blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma 
nav, tad nākamajā dienā, kad attiecīgais 
turētājs uzzinājis par konkrēto gadījumu

blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas tirgos, kuros zāles laistas 
apgrozībā,, 45 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas. 

Saistībā ar zālēm, kuras satur aktīvās 
vielas, kas minētas publikāciju sarakstā, 
kuru atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 726/2004 
27. pantam uzrauga Aģentūra, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem Eudravigilance 
datubāzē nav jāziņo par varbūtējām 
blakusparādībām, kuras uzskaitītas 
minētajā medicīnas speciālliteratūrā, tomēr 
tie seko līdzi pārējai medicīnas 
speciālliteratūrai un ziņo par visām 
varbūtējām blakusparādībām.

Saistībā ar zālēm, kuras satur aktīvās 
vielas, kas minētas publikāciju sarakstā, 
kuru atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 726/2004 
27. pantam uzrauga Aģentūra, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem nav jāziņo par 
varbūtējām blakusparādībām, kuras 
uzskaitītas minētajā medicīnas 
speciālliteratūrā, tomēr tie seko līdzi 
pārējai medicīnas speciālliteratūrai un ziņo 
par visām varbūtējām blakusparādībām.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir skaidra izpratne par to teritorijā 
konstatētajām blakusparādībām. Pieprasot, lai ziņošana notiek ar farmakovigilances sistēmas 
starpniecību dalībvalstī, kurā ir konstatēta blakusparādība, var nodrošināt Eudravigilance 
datubāzes satura kvalitāti.

Turklāt centralizējot visu ziņošanu Eiropas līmenī bez reģionālām vai valsts līmenī veiktām 
analīzēm, datu kvalitāte pasliktināsies un mainīsies, aizkavēsies sīki izstrādāta analīze un 
tulkošana, visbeidzot padarot Eudravigilance datubāzi neefektīvu.

Grozījums Nr. 222
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nenosaka nekādas 
papildu prasības tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, ja vien to nevar pamatot 
saistībā ar farmakovigilanci.
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Or. en

Pamatojums

Viens no Komisijas priekšlikuma mērķiem — un kā teikts regulas 5. apsvērumā — ir tāds, ka 
no tā īstenošanas neizriet nekādas papildu prasības valsts līmenī. Valsts noteiktu papildu 
prasību īstenošanai nepieciešams daudz līdzekļu un laika gan iestādēm, gan tirdzniecības 
atļaujas turētājiem, un tas pat varētu izjaukt saskaņoto signālu raidīšanu.

Grozījums Nr. 223
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants– 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas.

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši veselības aprūpes speciālisti, vai 
kuras tika atklātas drošuma pētījumā pēc 
atļaujas piešķiršanas.

Tirdzniecības atļaujas turētājiem
jānodrošina, lai minētie ziņojumi būtu 
pieejami vienuviet Kopienā.

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jānodrošina, lai minētie ziņojumi būtu 
pieejami vienuviet Kopienā.

Atkāpjoties no pirmās daļas, klīniskajā 
izpētē atklātās varbūtējās blakusparādības 
reģistrē un par tām ziņo saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

Atkāpjoties no pirmās daļas, klīniskajā 
izpētē atklātās varbūtējās blakusparādības 
reģistrē un par tām ziņo saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no veselības aprūpes speciālistiem.

Or. de

Pamatojums

Šķiet, ka nav lielas jēgas, ja pacienti par blakusparādībām ziņo tieši zāļu ražotājiem. Šādos 
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gadījumos pacienta pirmajam sarunu biedram vajadzētu būt ārstam vai farmaceitam. 
Ziņojumus var iesniegt arī, izmantojot tīmekļa vietnes. Ražotājiem nav jāizseko ziņojumi, līdz 
viņi nonāk līdz individuāliem pacientiem; no tā arī jāizvairās datu aizsardzības iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 224
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs pārsūta 
valsts kompetentajām iestādēm visus 
ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri saņemti no 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem 7 dienu laikā kopš ziņojuma 
saņemšanas. Tirdzniecības atļaujas 
turētājs informē pacientu un veselības 
aprūpes speciālistu, ka viņu ziņojums ir 
nosūtīts kompetentajām iestādēm, kuras 
būs atbildīgas par turpmākajiem 
pasākumiem.
Dalībvalstis pēc vajadzības aicina 
pacientus un veselības aprūpes 
speciālistus piedalīties visu saņemto 
ziņojumu pēckontrolē.
Valsts kompetentās iestādes nevar 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri saņemti pa pastu, 
tālruni, faksu vai elektroniskā formātā no 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Tīmekļa izmantošana ziņošanai (regulas 25. pants) varētu atrisināt pabeigtības problēmu, bet 
ziņošana ar interneta starpniecību nav pieejama lielai daļai iedzīvotāju, proti, gados veciem 
ļaudīm un cilvēkiem, kuriem nav datorprasmju. Tādēļ patērētājiem ir vajadzīgas vairākas 
ziņošanas iespējas, nevis tikai internets (piemēram, ASV Pārtikas un zāļu administrācija 
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(FDA) ļauj patērētājiem ziņot tiešsaistē, pa pastu, faksu un tālruni.

Grozījums Nr. 225
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski vai 
jebkādā citā veidā saņemti no pacientiem 
un veselības aprūpes speciālistiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ziņošanu par blakusparādībām neapgrūtinātu tehnoloģiski šķēršļi. Dažiem 
cilvēkiem nav piekļuves internetam vai arī ir grūtības to lietot.

Grozījums Nr. 226
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 
datubāzē dati par visām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 
datubāzē dati par visām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu Zāļu, kas 
atļautas, pamatojoties uz 10.a pantu, 
tirdzniecības atļaujas turētāji un personas 
ar reģistrācijas atļaujām attiecībā uz 
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zālēm, kas minētas 14. un 16.a pantā, ir 
atbrīvotas no iepriekš minētās prasības.

Or. en

Pamatojums

Jaunā ierosinātā prasība farmācijas uzņēmumiem ziņot par visām ne īpaši nopietnajām 
varbūtējām blakusparādībām (arī par nemedicīniski apstiprinātiem patērētāju ziņojumiem) 
radīs milzīgu darba apjomu gan nozarei, gan regulējošajām iestādēm, jo vairumā gadījumu 
tiek saņemti ne pārāk nopietni un neapstiprināti patērētāju ziņojumi. Neskaitot milzīgos 
izšķiesto farmakovigilances līdzekļu apmērus, šādu datu apkopošana no sabiedrības veselības 
perspektīvas nedos nekādu pievienoto vērtību sen zināmajām zālēm; tā gluži otrādi var 
pasliktināt jaunos varbūtējos drošuma signālus. 

Grozījums Nr. 227
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Kopienā
un trešajās valstīs, elektroniskā veidā 
jāiesūta datubāzē un datu apstrādes tīklā, 
kas minēts Regulas (EK) Nr. 726/2004 
24. pantā (turpmāk — Eudravigilance 
datubāze), 15 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Eiropas 
Savienībā un trešajās valstīs, elektroniskā 
veidā jāiesūta datubāzē un datu apstrādes 
tīklā, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 24. pantā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze), norādot, vai tās 
notikušas, zāles lietojot normālās devās, 
lai novērstu, diagnosticētu vai ārstētu 
slimību vai lai atjaunotu, labotu vai 
mainītu fizioloģisku funkciju, ārstniecības
kļūdas dēļ vai zāles lietojot neatbilstoši 
produkta apraksta kopsavilkuma 
norādījumiem, 15 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
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datubāzē dati par visām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu

blakusparādībām, kuras atklātas Eiropas 
Savienībā un trešajās valstīs, elektroniskā 
veidā jāiesūta datubāzē un datu apstrādes 
tīklā, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 24. pantā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze), norādot, vai tās 
notikušas, zāles lietojot normālās devās, 
lai novērstu, diagnosticētu vai ārstētu 
slimību vai lai atjaunotu, labotu vai 
mainītu fizioloģisku funkciju, ārstniecības 
kļūdas dēļ vai zāles lietojot neatbilstoši 
produkta apraksta kopsavilkuma 
norādījumiem, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu

Or. fr

Pamatojums

Paplašinot jēdzienu „blakusparādība” līdz „blakusefektam”, kas rodas no ārstniecības 
kļūdas vai neapstiprinātas lietošanas (tajā skaitā nepareiza un ļaunprātīga zāļu lietošana), 
rodas plašāka izpratne par blakusefektiem, kas pacientiem var būt kaitīgi. Tomēr ir skaidri 
jānošķir blakusparādības, kas rodas normālos apstākļos, no pārējām. Šādai skaidrai 
nošķiršanai ir jānotiek ziņošanas procedūrā.

Grozījums Nr. 228
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Kopienā 
un trešajās valstīs, elektroniskā veidā 
jāiesūta datubāzē un datu apstrādes tīklā, 
kas minēts Regulas (EK) Nr. 726/2004 
24. pantā (turpmāk — Eudravigilance 
datubāze), 15 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Kopienā 
un trešajās valstīs, elektroniskā veidā 
jāiesūta valsts kompetentajām iestādēm 15 
dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas vai, 
ja ziņojuma nav, tad nākamajā dienā, kad 
attiecīgais turētājs uzzinājis par konkrēto 
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nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.

gadījumu

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 
datubāzē dati par visām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas tirgos, 
kuros zāles laistas apgrozībā, elektroniskā 
veidā jāiesūta valsts kompetentajām 
iestādēm 45 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu 

Or. en

Grozījums Nr. 229
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eudravigilance datubāzē dalībvalstis 
izmanto ziņojumus par blakusparādībām 
un tās novērtē no tirdzniecības atļaujas 
turētājiem saņemto datu kvalitāti.  Tās pēc 
vajadzības aicina pacientus un veselības 
aprūpes speciālistus piedalīties visu 
saņemto ziņojumu pēckontrolē un 
pieprasa, lai šo ziņojumu pēckontroli 
veiktu tirdzniecības atļaujas turētāji.
Tirdzniecības atļaujas turētāju pienākums 
ir ziņot par visiem datiem, kas saistībā ar 
pēckontroli saņemti Eudravigilance 
datubāzē.

4. Dalībvalstis novērtē no tirdzniecības 
atļaujas turētājiem saņemto datu kvalitāti. 
Tās pēc vajadzības aicina pacientus un 
veselības aprūpes speciālistus piedalīties 
visu saņemto ziņojumu pēckontrolē. 

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eudravigilance datubāzē dalībvalstis 
izmanto ziņojumus par blakusparādībām, 
un tās novērtē no tirdzniecības atļaujas 
turētājiem saņemto datu kvalitāti.  Tās pēc 
vajadzības aicina pacientus un veselības 
aprūpes speciālistus piedalīties visu 
saņemto ziņojumu pēckontrolē un 
pieprasa, lai šo ziņojumu pēckontroli 
veiktu tirdzniecības atļaujas turētāji. 
Tirdzniecības atļaujas turētāju pienākums 
ir ziņot par visiem datiem, kas saistībā ar 
pēckontroli saņemti Eudravigilance 
datubāzē.

Eudravigilance datubāzē dalībvalstis 
izmanto ziņojumus par blakusparādībām, 
un tās novērtē no tirdzniecības atļaujas 
turētājiem saņemto datu kvalitāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti. Attiecībā uz iespējamām 
blakusparādībām, par kurām ziņojuši 
pacienti, dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
ziņot par tām tieši vai arī ar veselības 
aprūpes speciālistu starpniecību.

Or. en
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Pamatojums

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
“noise” of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Grozījums Nr. 232
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti, norādot, vai tās 
notikušas, zāles lietojot normālās devās, 
lai novērstu, diagnosticētu vai ārstētu 
slimību vai lai atjaunotu, labotu vai 
mainītu fizioloģisku funkciju, ārstniecības 
kļūdas dēļ vai zāles lietojot neatbilstoši 
produkta apraksta kopsavilkuma 
norādījumiem

Or. fr

Pamatojums

Paplašinot jēdzienu „blakusparādība” līdz „blakusefektam”, kas rodas no ārstniecības 
kļūdas vai neapstiprinātas lietošanas (tajā skaitā nepareiza un ļaunprātīga zāļu lietošana), 
rodas plašāka izpratne par blakusefektiem, kas pacientiem var būt kaitīgi. Tomēr ir skaidri 
jānošķir blakusparādības, kas rodas normālos apstākļos, no pārējām. Šādai skaidrai 
nošķiršanai ir jānotiek ziņošanas procedūrā.
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Grozījums Nr. 233
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants- 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 1. punkts– 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās vai jebkādā 
citādā veidā.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ziņošanu par blakusparādībām neapgrūtinātu tehnoloģiski šķēršļi. Dažiem 
cilvēkiem nav piekļuves internetam, vai arī viņiem ir grūti to lietot.

Grozījums Nr. 234
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu drošuma mājaslapās.

Or. de

Pamatojums

Par visaizdomīgākajiem gadījumiem ziņo pa pastu vai faksu. Ja elektroniskā ziņošana būtu 
vienīgā iespēja, tā samazinātu vēlmi ziņot (jo īpaši veselības aprūpes speciālistu lokā). Tāpēc 
ir vajadzīgi vairāki ziņošanas veidi.
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Grozījums Nr. 235
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu drošuma mājaslapās.

Or. de

Pamatojums

Pieredze liecina, ka par visaizdomīgākajiem gadījumiem ziņo pa pastu vai faksu. Ja 
elektroniskā ziņošana būtu vienīgā iespēja, tā samazinātu vēlmi ziņot (jo īpaši veselības 
aprūpes speciālistu lokā). Tāpēc ir vajadzīgi vairāki ziņošanas veidi.

Grozījums Nr. 236
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām vai blakusparādībām, 
kuras radušās, zāles lietojot neatbilstoši 
produkta apraksta kopsavilkuma 
norādījumiem un uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes.
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Or. de

Pamatojums

Agrākā kritērija „normāli lietotās devas” svītrošana blakusparādības definīcijā (1. panta 
11. punkts) nozīmē, ka tiks iekļautas „ārstniecības kļūdas” un „neapstiprināta lietošana”. 
Tādēļ ziņojumos par blakusparādībām ir jānorāda, vai tāda reakcija nav radusies tādēļ, ka 
nav ievēroti produkta apraksta kopsavilkuma noteikumi. Atsauce uz šādu „neapstiprinātu 
lietošanu” ir jāiekļauj datubāzē, jo to ir svarīgi ņemt vērā riska novērtējumā.

Grozījums Nr. 237
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē.

2. Dalībvalstis piecpadsmit dienu laikā pēc 
1. punktā minēto ziņojumu saņemšanas 
dalībvalstis elektroniskā veidā iesniedz 
ziņojumus Eudravigilance datubāzē, 
norādot, vai tās notikušas, zāles lietojot 
normālās devās, lai novērstu, 
diagnosticētu vai ārstētu slimību vai lai 
atjaunotu, labotu vai mainītu fizioloģisku 
funkciju, ārstniecības kļūdas dēļ vai zāles 
lietojot neatbilstoši produkta apraksta 
kopsavilkuma norādījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Paplašinot jēdzienu „blakusparādība” līdz „blakusefektam”, kas rodas no ārstniecības 
kļūdas vai neapstiprinātas lietošanas (tajā skaitā nepareiza un ļaunprātīga zāļu lietošana), 
rodas plašāka izpratne par blakusefektiem, kas pacientiem var būt kaitīgi. Tomēr ir skaidri 
jānošķir blakusparādības, kas rodas normālos apstākļos, no pārējām. Šādai skaidrai 
nošķiršanai ir jānotiek ziņošanas procedūrā.
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Grozījums Nr. 238
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām vai blakusparādībām, 
kuras radušās, zāles lietojot neatbilstoši 
produkta apraksta kopsavilkuma 
norādījumiem un uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes.

Or. de

Pamatojums

Agrākā kritērija „normāli lietotās devas” svītrošana blakusparādības definīcijā (1. panta 
11. punkts) nozīmē, ka tiks iekļautas „ārstniecības kļūdas” un „neapstiprināta lietošana”. 
Tādēļ ziņojumos par blakusparādībām ir jānorāda, vai tāda reakcija nav radusies tādēļ, ka 
nav ievēroti produkta apraksta kopsavilkuma noteikumi. Atsauce uz šādu „neapstiprinātu 
lietošanu” ir jāiekļauj datubāzē, jo to ir svarīgi ņemt vērā riska novērtējumā.

Grozījums Nr. 239
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants



PE438.412v02-00 146/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti, pacienti un tirdzniecības 
atļaujas turētāji, kā arī ziņošanas 
programmas un ārstniecības kļūdu 
novēršanu.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu drošuma mājaslapās, kā arī pa 
pastu, tālruni un faksu.

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē. 

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē. 

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē.

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, veselības aprūpes speciālistiem 
un sabiedrībai ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē, kurai vienmēr un nekavējoties 
jābūt pieejamai.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes. 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē, visām attiecīgajā 
dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm, kā arī par 
neatkarīgām ziņošanas programmām un 
ārstniecības kļūdu novēršanu. Tās 
nodrošina, lai attiecīgajā dalībvalstī par 
zālēm atbildīgās iestādes būtu informētas 
par visām varbūtējām blakusparādībām, uz 
kurām norādījušas attiecīgajā dalībvalstī 
par pacientu drošību atbildīgās iestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 240
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti, pacienti un tirdzniecības 
atļaujas turētāji, kā arī ziņošanas 
programmas un ārstniecības kļūdu 
novēršanu.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu drošuma mājaslapās, kā arī pa 
pastu, tālruni un faksu.

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē. 

2. Trīsdesmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz datubāzē un 
datu apstrādes tīklā, kas minēti Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 24. pantā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze) informāciju par 
visām blakusparādībām, kas konstatētas 
to teritorijā. 

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē.

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, veselības aprūpes speciālistiem 
un sabiedrībai ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē, kurai vienmēr un nekavējoties 
jābūt pieejamai.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē visām attiecīgajā 
dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
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pacientu drošību atbildīgās iestādes. pacientu drošību atbildīgās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir skaidra izpratne par to teritorijā 
konstatētajām blakusparādībām. Pieprasot, lai ziņošana notiek ar farmakovigilances sistēmas 
starpniecību dalībvalstī, kurā ir konstatēta blakusparādība, var nodrošināt Eudravigilance 
datubāzes satura kvalitāti. 

Turklāt centralizējot visu ziņošanu Eiropas līmenī bez reģionālām vai valsts līmenī veiktām 
analīzēm, datu kvalitāte pasliktināsies un mainīsies, aizkavēsies sīki izstrādāta analīze un 
tulkošana, visbeidzot padarot Eudravigilance datubāzi neefektīvu.

Grozījums Nr. 241
Anne Delvaux

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti, pacienti un tirdzniecības 
atļaujas turētāji, kā arī ziņošanas 
programmas un ārstniecības kļūdu 
novēršanu.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu drošuma mājaslapās, kā arī pa 
pastu, tālruni un faksu.

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē. 

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē un datu apstrādes 
tīklā, kas minēti Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 24. pantā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze) informāciju par 
visām blakusparādībām, kas konstatētas 
to teritorijā 15 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai gadījumā, ja ziņojuma 
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nav, nākamajā dienā pēc tās, kurā 
kompetentā iestāde uzzinājusi par 
notikušo.

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē.

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, veselības aprūpes speciālistiem 
un sabiedrībai ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē, kurai vienmēr un nekavējoties 
jābūt pieejamai.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes. 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē, visām attiecīgajā 
dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm, kā arī par 
neatkarīgām ziņošanas programmām un 
ārstniecības kļūdu novēršanu. Tās 
nodrošina, lai attiecīgajā dalībvalstī par 
zālēm atbildīgās iestādes būtu informētas 
par visām varbūtējām blakusparādībām, uz 
kurām norādījušas attiecīgajā dalībvalstī 
par pacientu drošību atbildīgās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jāiesniedz Aģentūrai regulāri precizējuma 
ziņojumi par drošumu, kuros ir:

1. Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jāiesniedz Aģentūrai regulāri precizējuma
ziņojumi par drošumu šādos gadījumos:

a) svarīgu datu kopsavilkums par zāļu 
labumu un risku;

a) ja tirdzniecības atļaujā paredzēts tāds 
nosacījums saskaņā ar 21.a vai 22. pantu; 
vai

b) zinātnisks zāļu riska un labuma 
attiecības novērtējums;

b) ja Kopienas atsauces datums un 
atbilstošais regulāro drošuma precizējuma 
ziņojumu iesniegšanas biežums ir noteikts 
saskaņā ar 107.c panta 3. un 4. punktu, 
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ņemot vērā nosacījumus 107.c panta 
5. punktā.

Novērtējumu, kas minēts b) punktā, 
pamato ar pieejamiem datiem, cita starpā 
ar datiem, kas iegūti klīniskajā izpētē par 
tirdzniecības atļaujai neatbilstošām 
indikācijām un par populācijām.
Regulāros precizējuma ziņojumus par 
drošumu iesniedz elektroniski.
2. Aģentūra nosūta 1. punktā minētos 
ziņojumus Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējai komitejai, 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai un 
koordinācijas grupai.

2. Regulārajos precizējuma ziņojumus par 
drošumu ir iekļauts:

a) zinātnisks zāļu riska un labuma 
attiecības novērtējums;
b) visi dati par zāļu tirdzniecības 
apjomiem un visi tirdzniecības atļaujas 
turētājam piederošie dati attiecībā uz 
recepšu daudzumu.
Novērtējumu, kas minēts b) punktā, 
pamato ar pieejamiem datiem, cita starpā 
ar datiem, kas iegūti klīniskajā izpētē par 
tirdzniecības atļaujai neatbilstošām 
indikācijām un par populācijām.
Regulāros precizējuma ziņojumus par 
drošumu iesniedz elektroniski.

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem iesniedz iesniegt šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai tad, ja: 
a) tirdzniecības atļaujā tāds pienākums ir 
izvirzīts kā nosacījums saskaņā ar 21.a vai 
22. pantu; vai
b) ir noteikts Kopienas termiņš un 
atbilstošs kārtējais datums regulāro 
precizējuma ziņojumu par drošumu 
iesniegšanai saskaņā ar 107.c panta 3. un 
4. punktu un ar nosacījumu, ka ir izpildīti 
107.c panta 5. punktā izklāstītie 
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nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Šķiet nepamatoti neiekļaut ģenēriskās zāles u.c., lai gan dažām sen zināmām zālēm regulārie 
precizējuma ziņojumi ar drošumu varētu būt nepieciešami.  Ir objektīvāk piemērot vienu 
sistēmu visām zālēm. 

Grozījums Nr. 243
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz iesniegt
šādu produktu regulāro precizējuma 
ziņojumu par drošumu tikai tad, ja: 

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai reizi trijos gados, 
izņemot šādus gadījumus: 

Or. fr

Pamatojums

Exempting certain types of medicines from the rules on periodic safety update reports 
(generic medicines, medicines whose active substances have had a well-established medical 
use for at least ten years, certain homeopathic medicines, certain traditional, plant-based 
medicines, etc.) can be problematic. In the case of generics, if the branded product is no 
longer on the market, there will be no further periodic reports available for those medicines. 
Also, adverse effects may appear long after products are placed on the market (as with 
DiAntalvic, for example). So there cannot be a systematic exemption for certain medicines, 
but a longer reporting period is acceptable.
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Grozījums Nr. 244
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.b pants – 3. punkts – ievadvārdi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 10.a 
un 10.c pantā minēto zāļu tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un 14. un 16. pantā 
minēto zāļu reģistrācijas apliecību 
turētājiem jāiesniedz iesniegt šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai tad, ja: 

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a, 10.c un 16. pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai tad, ja: 

Or. en

Pamatojums

Homeopātiskās zāles apvieno kvalitāti un zemu riska profilu, kura pamatā ir sena pieredze un 
tradīcijas ES. Tāpat ir arī ar homeopātiskajām zālēm, kurām ir piešķirta tirdzniecības atļauja 
saskaņā ar 16. pantu. Šiem produktiem vajadzētu piemērot izņēmumu tāpat kā citiem 
salīdzinoši drošiem produktiem.

Grozījums Nr. 245
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz iesniegt
šādu produktu regulāro precizējuma 
ziņojumu par drošumu tikai tad, ja: 

3. 10., 10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un no 14. 
līdz 16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem nav jāiesniedz šādu 
produktu regulārie precizējuma ziņojumi 
par drošumu.  Atkāpjoties no iepriekš 
minētā, zāļu tirdzniecības atļaujas 
turētājiem ir jāiesniedz regulārie drošuma 
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precizējuma ziņojumi tad, ja:

Or. en

Pamatojums

Izņēmums attiecībā uz vispāratzītām zālēm nesniegt regulāros precizējuma ziņojumus par 
drošumu ir pamatots, jo šīs zāles tirgū ir bijušas ilgu laiku, un to drošuma profils ir 
vispāratzīts un dokumentēts. Tādējādi ziņojumi par šīm zālēm šķiet lieki regulatoriem, kļūst 
par nastu tirdzniecības atļaujas turētājiem un nedod nekādu labumu patērētāju drošībai. 
Tomēr pašreizējais izņēmuma formulējums Komisijas priekšlikumā ir divdomīgs, un tas ir 
jāprecizē. 

Grozījums Nr. 246
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.b pants – 3. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz iesniegt
šādu produktu regulāro precizējuma 
ziņojumu par drošumu tikai tad, ja: 

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a, 10.c un 16. pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai tad, ja: 

Or. en

Pamatojums

Zālēm, kas minētas direktīvas 16. pantā, ir līdzīgs drošuma profilēs kā tām, kas minētas 10., 
10.a, 10.c, un 16.a pantā. Direktīvas 16. panta 3. punkts paliek nemainīgs.

Grozījums Nr. 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.b pants – 3. punkts – ievads
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz iesniegt
šādu produktu regulāro precizējuma 
ziņojumu par drošumu tikai tad, ja: 

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem, šīs
direktīvas I pielikuma II daļas 1.a punktā 
minēto iedibināto medicīniskās 
izmantošanas koncepcijas kritērijiem 
atbilstošo produktu, kuri satur aktīvas 
vielas, tirdzniecības atļauju turētājiem un 
16. vai 16.a pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem jāiesniedz šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai tad, ja: 

Or. en

Pamatojums

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Direktīva 2001/83/EK 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Direktīva 2001/83/EK). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Grozījums Nr. 248
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.c pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļaujas turētāji, kuriem tā 
piešķirta agrāk [norādīt konkrētu datumu –
datums, kas noteikts 3. panta 1. punkta 
otrajā daļā] un kuriem periodiskums un šo 
ziņojumu iesniegšanas datumi nav izvirzīti 

2. Tirdzniecības atļaujas turētāji, kuriem tā 
piešķirta agrāk [norādīt konkrētu datumu –
datums, kas noteikts 3. panta 1. punkta 
otrajā daļā] un kuriem periodiskums un šo 
ziņojumu iesniegšanas datumi nav izvirzīti 
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kā nosacījums, lai saņemtu tirdzniecības 
atļauju, iesniedz regulāros precizējuma 
ziņojumus par drošumu saskaņā ar šā 
punkta otro daļu, iekams saskaņā ar 3., 4., 
5. un 6. punktu tirdzniecības atļaujā nav 
noteikts cits periodiskums vai citi ziņojumu 
iesniegšanas datumi.

kā nosacījums, lai saņemtu tirdzniecības 
atļauju, iesniedz regulāros precizējuma 
ziņojumus par drošumu saskaņā ar šā 
punkta otro daļu, iekams saskaņā ar 3., 4., 
5. un 6. punktu tirdzniecības atļaujā nav 
noteikts cits periodiskums vai citi ziņojumu 
iesniegšanas datumi. Šis pienākums 
neattiecas uz produktiem, kas minēti 
107.b panta 3. punktā, ja vien netiek 
piemēroti 107.b panta 3.a un 3.b punkti.

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir vienkāršot farmakovigilances procedūras un nodrošināt 
samērīgumu. Direktīvas 107.c panta 2. punkts pašreizējā redakcija neatbilst ieviestajam 
principam par vispārēju atbrīvojumu 107.b panta 3. punktā minētajiem produktiem Lai 
nodrošinātu saskaņotu pieeju, minētais atbrīvojums ir jāattiecina arī uz šo noteikumu. Ņemot 
vērā to, ka iestādes atsevišķos gadījumos vēl joprojām var pieprasīt regulāros precizējuma 
ziņojumus par drošumu, pacientu drošība netiks apdraudēta.

Grozījums Nr. 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.g pants – 1., 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, bet kuros nav pieminētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 
piešķirtās tirdzniecības atļaujas, 
koordinācijas grupa ziņojumu izskata 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas un pieņem atzinumu 
par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu, kā arī par atzinuma īstenošanas 

1. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, bet kuros nav pieminētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 
piešķirtās tirdzniecības atļaujas, 
koordinācijas grupa ziņojumu izskata 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas un pieņem atzinumu 
par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu, kā arī par atzinuma īstenošanas 
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grafiku grafiku Pirms tāda lēmuma pieņemšanas, 
koordinācijas grupai jāliek attiecīgo 
tirdzniecības atļauju turētājiem sniegt 
rakstisku vai mutisku paskaidrojumu 
noteiktā laika posmā, kurš iepriekš 
jāprecizē.

2. Ja koordinācijas grupa atzinumu pieņem 
vienprātīgi, priekšsēdētājs šīs vienošanās 
faktu konstatē un par to atbilstīgi paziņo 
tirdzniecības atļaujas turētājam. 
Dalībvalstis saglabā, izmaina, aptur vai 
anulē attiecīgās tirdzniecības atļaujas, lai 
īstenotu atzinumu atvēlētajā laikā, un tās 
informē Komisiju un koordinācijas grupu.

Ja atzinumu nevar pieņemt vienprātīgi, ar 
vairākumu pieņemto atzinumu nosūta 
Komisijai, kura piemēro 33. un 34. pantā 
noteikto procedūru. Tomēr, atkāpjoties no 
34. panta 1. punkta, piemēro 121. panta 
2. punktā minēto procedūru.

2. Ja koordinācijas grupa atzinumu pieņem 
vienprātīgi, priekšsēdētājs šīs vienošanās 
faktu konstatē un par to atbilstīgi paziņo 
tirdzniecības atļaujas turētājam. 
Dalībvalstis saglabā, izmaina, aptur vai 
anulē attiecīgās tirdzniecības atļaujas, lai 
īstenotu atzinumu atvēlētajā laikā, un tās 
informē Komisiju un koordinācijas grupu.

Ja atzinumu nevar pieņemt vienprātīgi, ar 
vairākumu pieņemto atzinumu nosūta 
Komisijai, kura piemēro 33. un 34. pantā 
noteikto procedūru. Tomēr, atkāpjoties no 
34. panta 1. punkta, piemēro 121. panta 
2. punktā minēto procedūru. Var tikt 
piemēroti Direktīvas 2004/83/EK 
32. panta 4 punktā paredzētie procedūras 
posmi.

3. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, un starp tām ir vismaz viena 
tirdzniecības atļauja, kas piešķirta saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 procedūru, 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas to izskata un pieņem 
atzinumu par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu.

3. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, un starp tām ir vismaz viena 
tirdzniecības atļauja, kas piešķirta saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 procedūru, 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas to izskata un pieņem 
atzinumu par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu. Var tikt piemēroti Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 9. panta 2 punktā 
paredzētie procedūras posmi.

Or. fr
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Pamatojums

Galīgais lēmums ir jāpieņem vienotā veidā, atbilstīgi tam, kā tas tiek darīts citās 
regulatīvajās procedūrās, tomēr ņemot vērā risināmo jautājumu steidzamību.

Grozījums Nr. 250
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.g punkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, bet kuros nav pieminētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 
piešķirtās tirdzniecības atļaujas, 
koordinācijas grupa ziņojumu izskata 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas un pieņem atzinumu 
par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu, kā arī par atzinuma īstenošanas 
grafiku

1. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, bet kuros nav pieminētas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 
piešķirtās tirdzniecības atļaujas, 
koordinācijas grupa ziņojumu izskata 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas un pieņem atzinumu 
par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu, kā arī par atzinuma īstenošanas 
grafiku Atzinumu publicē nekavējoties, 
norādot mazākuma viedokļus.

Or. fr

Grozījums Nr. 251
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.g pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 3. Attiecībā uz vienotu novērtējumu par 
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regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, un starp tām ir vismaz viena 
tirdzniecības atļauja, kas piešķirta saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 procedūru, 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas to izskata un pieņem 
atzinumu par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu.

regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kuri veikti par vairāk nekā vienu 
tirdzniecības atļauju saskaņā ar 107.e panta 
1. punktu, un starp tām ir vismaz viena 
tirdzniecības atļauja, kas piešķirta saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 procedūru, 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējas komitejas 
ziņojuma saņemšanas to izskata un pieņem 
atzinumu par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu. Atzinumu publicē nekavējoties, 
norādot mazākuma viedokļus.

Or. fr

Grozījums Nr. 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.i pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts sāk šajā iedaļā minēto 
procedūru, informējot dalībvalstis, 
Aģentūru un Komisiju, ja:

1. Dalībvalsts sāk šajā iedaļā minēto 
procedūru, informējot dalībvalstis, 
Aģentūru, Komisiju un to tirdzniecības 
atļaujas turētāju, uz kuru tas, iespējams, 
attiecas, šādos gadījumos:

a) tā lemj par tirdzniecības atļaujas 
apturēšanu vai anulēšanu;

a) ņemot vērā farmakovigilances datu 
novērtējuma iznākumu, tā lemj par vienu 
no šiem regulējošajiem pasākumiem:
- tirdzniecības atļaujas apturēšana vai 
anulēšana;

b) tā lemj par zāļu piegādes aizliegšanu - zāļu piegādes aizliegšana;
c) tā lemj nepagarināt tirdzniecības 
atļauju;

- tirdzniecības atļaujas termiņa
nepagarināšana;

d) to informējis tirdzniecības atļaujas 
turētājs par to, ka drošības apsvērumu dēļ 
tas pārtraucis zāļu laišanu tirgū vai ir 
nodomājis atsaukt vai ir atsaucis 

b) to informējis tirdzniecības atļaujas 
turētājs par to, ka drošības apsvērumu dēļ 
tas pārtraucis zāļu laišanu tirgū vai ir 
nodomājis atsaukt vai ir atsaucis 
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tirdzniecības atļauju; tirdzniecības atļauju;

e) tā uzskata, ka ir nepieciešamas jaunas 
kontrindikācijas, ieteicamās devas 
samazināšana vai indikāciju 
sašaurināšana;
f) tā ir veikusi farmakovogilances 
inspekciju un konstatējusi nopietnus 
trūkumus.

c) tā ir veikusi farmakovogilances 
inspekciju un konstatējusi nopietnus 
trūkumus.

Or. fr

Pamatojums

Tirdzniecības atļaujas turētāju jāvar informēt ļoti ātri, tiklīdz kā ir uzsākta procedūra, lai viņš 
varētu apkopot nepieciešamos pierādījumus un informāciju ātrai procedūras veikšanai. Tā kā 
gadījumus, kas paredz tirdzniecības atļauju pārskatīšanu vai ierobežošanu, paredz Direktīvas 
2001/81/EK 31. panta noteikumi, ir jāizvairās no jebkuras mulsinošas un birokrātiskas 
situācijas, ko var radīt procedūru dublēšanās.

Grozījums Nr. 253
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.k pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Farmakovigilances riska novērtējuma
padomdevēja komiteja izvērtē iesniegto 
procedūras priekšmetu. Šajā nolūkā tā var 
sarīkot sabiedrisko uzklausīšanu.

2. Farmakovigilances riska un labuma 
novērtējuma padomdevēja komiteja izvērtē 
iesniegto procedūras priekšmetu. Šajā 
nolūkā tā var sarīkot sabiedrisko 
uzklausīšanu, kas ietilpst riska un labuma 
analīzē.

Sabiedrisko uzklausīšanu izsludina Eiropas 
zāļu drošuma mājaslapā. Paziņojumā 
norāda, kā tirdzniecības atļaujas turētāji un 
sabiedrība var piedalīties.

Sabiedrisko uzklausīšanu izsludina Eiropas 
zāļu drošuma mājaslapā. Paziņojumā 
norāda, kā tirdzniecības atļaujas turētāji un 
sabiedrība var piedalīties.

Aģentūra sniedz iespēju visiem, kuri to 
pieprasījuši, uzklausīšanā piedalīties 
klātienē vai arī, izmantojot tīmekļa 
tehnoloģiskos risinājumus.

Aģentūra sniedz iespēju visiem, kuri to 
pieprasījuši, uzklausīšanā piedalīties 
klātienē vai arī, izmantojot tīmekļa 
tehnoloģiskos risinājumus.

Ja tirdzniecības atļaujas turētājam vai cita Ja tirdzniecības atļaujas turētājam vai cita 
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personai, kura paredzējusi sniegt 
informāciju, ir šajā procedūrā svarīgi, 
slepeni komerciāli dati, tas var pieprasīt, ka 
minētie dati Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējai komitejai tiek 
iesniegti slēgtā uzklausīšanā.

personai, kura paredzējusi sniegt 
informāciju, ir šajā procedūrā svarīgi, 
slepeni komerciāli dati, tas var pieprasīt, ka 
minētie dati Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevējai komitejai tiek 
iesniegti slēgtā uzklausīšanā.

Ja tiek rīkota sabiedriska uzklausīšana, 
tās noslēgumā publisko provizorisku 
ziņojumu.

Or. fr

Pamatojums

Organising public hearings is one way to make the pharmacovigilance system more 
transparent. However, the period at the end of which the Pharmacovigilance Advisory 
Committee makes a recommendation with a statement of reasons (60 days) is rather long. In 
order to prevent any alarmist or unsettling coverage in the media it is important to be able to 
publish a preliminary report at the conclusion of the public hearing, without prejudging the 
Committee’s final conclusions. It is also important for the hearing to consider both benefits 
and risks, rather than merely taking a risk analysis approach. The most important thing is for 
the risk/benefit ratio to be positive.

Grozījums Nr. 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.k pants – 2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja izvērtē iesniegto 
procedūras priekšmetu. Šajā nolūkā tā var 
sarīkot sabiedrisko uzklausīšanu.

2. Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteja izvērtē iesniegto procedūras 
priekšmetu. Šajā nolūkā tā var sarīkot 
sabiedrisko uzklausīšanu, ja tiek ievēroti 
objektīvi kritēriji, pamatojoties uz 
zinātniskiem datiem, ņemot vērā attiecīgā 
produkta efektivitāti un labvēlīgo ietekmi, 
kā arī Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai koordinācijas grupas agrākiem riska 
un labuma novērtējumiem, ko tās 
veikušas saskaņā ar 107.l pantā noteikto 
procedūru tirdzniecības atļauju 
piešķiršanai, kurā jāpiedalās Cilvēkiem 
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paredzēto zāļu komitejas referentam 
attiecībā uz konkrēto produktu vai 
koordinācijas grupas referentam. 
Aģentūra, apspriežoties ar iesaistītajām 
pusēm, izstrādā pamatnostādnes par 
sabiedrisko uzklausīšanu rīkošanu un 
vadīšanu.

Or. fr

Pamatojums

Komitejas rīkotās sabiedriskās uzklausīšanas ir atbilstošs instruments, pieņemot, ka tās tiek 
vadītas pienācīgi un ka tajās ņem vērā ne tikai konkrētā(-o) produkta(-u) riskus, bet arī 
labvēlīgo ietekmi, lai apspriešanās par šo tematu būtu ticama un objektīva. Galvenais mērķis 
ir aizsargāt pacienta labklājību un salīdzināt zāļu riskus un labumus, ņemot vērā visu 
pieejamo informāciju.

Grozījums Nr. 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.k pants – 3. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja 60 dienu laikā pēc 
informācijas iesniegšanas izstrādā 
ieteikumu, sniedzot pamatojumu. 
Ieteikumā ir viens vai vairāki no šiem 
pasākumiem:

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja 60 dienu laikā pēc 
informācijas iesniegšanas izstrādā 
ieteikumu, sniedzot pamatojumu, kā arī 
ņemot vērā zāļu labvēlīgo ietekmi saskaņā 
ar Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas vai 
koordinācijas grupas novērtējumu, kas 
sniegts atbilstīgi 107.l. pantā noteiktajai 
procedūrai attiecībā uz tirdzniecības 
atļauju piešķiršanu. Ieteikumā ir viens vai 
vairāki no šiem pasākumiem:

Or. fr

Pamatojums

Komitejas rīkotās sabiedriskās uzklausīšanas ir atbilstošs instruments, pieņemot, ka tās tiek 
vadītas pienācīgi un ka tajās ņem vērā ne tikai konkrētā(-o) produkta(-u) riskus, bet arī 
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labvēlīgo ietekmi, lai apspriešanās par šo tematu būtu ticama un objektīva. Galvenais mērķis 
ir aizsargāt pacienta labklājību un salīdzināt zāļu riskus un labumus, ņemot vērā visu 
pieejamo informāciju.

Grozījums Nr. 256
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.m pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra 107.b līdz 107.l pantā minētos 
ieteikumus, atzinumus un lēmumus 
publisko Eiropas zāļu drošuma mājaslapā.

Aģentūra 107.b līdz 107.l pantā minētos 
nobeiguma secinājumus (ieteikumus, 
atzinumus un galīgos lēmumus) publisko 
Eiropas zāļu drošuma mājaslapā.

Or. fr

Pamatojums

Publiskojamajai informācijai minētajā mājaslapā jābūt visaptverošai, bet ne sarežģītai.

Grozījums Nr. 257
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.n pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro neintervences 
drošuma pētījumiem pēc atļaujas 
piešķiršanas, kurus sāk, vada vai finansē 
tirdzniecības atļaujas turētājs brīvprātīgi 
vai, pildot prasību saskaņā ar 21.a vai 22.a 
pantu, un kuros vāc datus no pacientiem un 
veselības aprūpes speciālistiem.

1. Procedūras, kuras noteiktas 107.o un 
107.r pantā, piemēro neintervences 
drošuma pētījumiem pēc atļaujas 
piešķiršanas, kurus sāk, vada vai finansē 
tirdzniecības atļaujas turētājs brīvprātīgi 
vai, pildot prasību saskaņā ar 21.a vai 22.a 
pantu, un kuros vāc datus no pacientiem un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. es
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Pamatojums

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.

The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example :

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
industry 

- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 
which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, 
point 15).

We consider that it is important to have a monitoring system for  this type of study that 
ensures, as required by point 2 of the same article, that the purpose is scientific and not 
promotional.

For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the 
promotional activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of 
the individual Member States. Moreover, many Member State have already acquired 
considerable experience in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that 
has been in force for several years provides that studies of this type, undertaken voluntarily 
by pharmaceutical laboratories, require prior authorisation by the health authorities of the 
autonomous regional communities.

Grozījums Nr. 258
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
108. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. vienotas starptautiskas terminoloģijas, 
formātu un standartu izmantošana 
farmakovigilances vajadzībām;

3. vienotas starptautiskas terminoloģijas, 
formātu un standartu izmantošana 
farmakovigilances vajadzībām, ļaujot 
saglabāt ziņotā gadījuma klīnisko nozīmi;

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešamība nodrošināt atbilstību starptautiskās saskaņošanas konferences standartiem 
nostiprina veselības iestāžu konceptuālo un tehnisko atkarību no farmācijas laboratorijām. 
Laba Eiropas farmakovigilances prakse ietekmētu Eiropas farmakovigilances sistēmas 
struktūru. Šī labā prakse ir jāizstrādā atklāti, pārredzamā apspriežu procesā, kas pamatots uz 
Eiropas pacientu vajadzībām, un no zinātniskās perspektīvas.

Grozījums Nr. 259
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants– 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
108. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. kādā formātā dalībvalstis un 
tirdzniecības atļaujas turētāji elektroniski 
ziņo par blakusparādībām; 

5. kādā formātā dalībvalstis un 
tirdzniecības atļaujas turētāji elektroniski 
ziņo par blakusparādībām, tajā skaitā 
iepazīstina ar apkopoto informāciju. 
Apkopotajā informācijā ir jānošķir 
blakusparādības, kuru cēloņi ir 
pārdozēšana, nepareiza vai ļaunprātīga 
zāļu lietošana, ārstniecības kļūdas, no 
tām, kuras izpaudušās zāļu izpētes laikā 
vai ja zāļu iedarbība notikusi darba vietā.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu pienācīgu novērtējumu un turpmākos pasākumus, kompetentajām iestādēm ir 
jāspēj nošķirt dažādas blakusparādības, jo tām ir vajadzīgi atšķirīgi turpmākie pasākumi 
(papildu brīdinājumi, kontrindikācijas, tirdzniecības atļauju darbības apturēšana u.c.).

Grozījums Nr. 260
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants– 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
108. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. kādā formātā dalībvalstis un 
tirdzniecības atļaujas turētāji elektroniski 
ziņo par blakusparādībām;

5. kādā formātā dalībvalstis un 
tirdzniecības atļaujas turētāji elektroniski 
ziņo par blakusparādībām, tajā skaitā 
iepazīstina ar apkopoto informāciju. 
Apkopotā informācija ir jādara zināma 
pienācīga novērtējuma un turpmāko 
pasākumu veikšanai tā, lai būtu iespējams 
nošķirt dažādas blakusparādības, to skaitā 
arī tādas kā pārdozēšana, nepareiza vai 
ļaunprātīga zāļu lietošana, ārstniecības 
kļūdas, no tām, kuras izpaudušās zāļu 
izpētes laikā vai ja zāļu iedarbība notikusi 
darba vietā.

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu novērtējumu un turpmākos pasākumus, ir jāspēj nošķirt dažādas blakusparādības, 
jo tām ir vajadzīgi atšķirīgi turpmākie pasākumi (papildu brīdinājumi, kontrindikācijas, 
tirdzniecības atļauju darbības apturēšana u.c.).

Grozījums Nr. 261
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
108. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajos norādījumos ņem vērā to, ka 
farmakovigilances jomā harmonizācija 
notika starptautiski, un vajadzības 
gadījumā tos pārstrādās, lai pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

Minētajos norādījumos pamatojas uz 
pacientu vajadzībām no zinātniskās 
perspektīvas, ņem vērā to, ka 
farmakovigilances jomā harmonizācija 
notika starptautiski, un vajadzības 
gadījumā tos pārstrādās, lai pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu 108. panta 3. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 262
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
108. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajos norādījumos ņem vērā to, ka 
farmakovigilances jomā harmonizācija 
notika starptautiski, un vajadzības 
gadījumā tos pārstrādās, lai pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

Minētajos norādījumos ņem vērā to, ka 
farmakovigilances jomā harmonizācija 
notika starptautiski, un vajadzības 
gadījumā tos pārstrādās, lai pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai. 

Šī panta un 102. panta 3. punkta nolūkam 
Komisija sadarbībā ar aģentūru, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
sagatavo sīki izstrādātus norādījumus par 
labu reģistrācijas praksi aptiekām un 
citām iestādēm, kas izsniedz vai pārvalda 
zāles, lai nodrošinātu reģistru 
saglabāšanu gadījumam, ja vajadzētu 
iesniegt farmakovigilances ziņojumu vai 
sniegt informāciju, kas nepieciešama 
tirdzniecības atļaujas turētājam, kurš veic 
blakusparādību novērtēšanu, un lai 
atvieglotu turpmāko pasākumu izpēti, 
kuru veic tirdzniecības atļaujas turētājs 
vai valsts kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Par farmakovigilances sistēmas kvalitāti var spriest pēc individuālo ziņojumu detalizētā 
izklāsta. Ierosinātais papildinājums 108. pantam nodrošinātu vienota satura ziņojumu formu, 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nepastarpināti ziņojot Kopienas 
Eudravigilance sistēmai par blakusparādībām.
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Grozījums Nr. 263
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 23. punkts
Direktīva 2001/83/EK
116. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes aptur, anulē, atsauc 
vai izmaina tirdzniecības atļauju, ja tiek 
uzskatīts, ka zāles ir kaitīgas, vai tām nav 
ārstnieciskas iedarbības vai riska un 
labuma attiecība nav labvēlīga, vai to 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nav 
atbilstošs deklarētajam. Uzskata, ka nav 
ārstnieciskas iedarbības, ja secina, ka, 
lietojot zāles, nevar iegūt terapeitisku 
rezultātu. 

Kompetentās iestādes aptur, anulē, atsauc 
vai izmaina tirdzniecības atļauju, ja tiek 
uzskatīts, ka zāles ir kaitīgas, vai tām nav 
ārstnieciskas iedarbības vai riska un 
labuma attiecība nav labvēlīga, vai to 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nav 
atbilstošs deklarētajam. Uzskata, ka nav 
ārstnieciskas iedarbības, ja nevar pierādīt, 
ka, lietojot zāles, var iegūt terapeitisku 
rezultātu.

Or. de

Pamatojums

Nevar pierādīt to, ka nav iespējams iegūt terapeitiskus rezultātus. 

Grozījums Nr. 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
119.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a Iekļauj šādu pantu:
119.a pants

Vides uzraudzība un aizsardzība
Dalībvalstis norīko vienu vai vairākas 
valsts iestādes, kuras uzrauga zāļu 
nelabvēlīgu ietekmi uz sabiedrības 
veselību vai vidi. Ja kāda no šīm iestādēm 
konstatē vides apdraudējumu, kas ir 
lielāks par saskaņā ar 8. panta 3. punkta 
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ca) apakšpunktu noteiktajā novērtējumā 
norādīto, vai ja tā atklāj jaunu 
nelabvēlīgas ietekmes gadījumu, tā 
nekavējoties nosūta visus konstatējumus 
Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai un 
kompetentajai iestādei. Aģentūra, 
saņemot šādu informāciju, novērtē, vai, 
ņemot vērā jaunos konstatējumus, riska 
un labuma attiecība joprojām ir labvēlīga. 
Tas nedrīkst novest pie tādu zāļu atļaujas 
atsaukšanas, kuras nepieciešamas 
dzīvībai bīstamu vai nopietnu slimību 
ārstēšanai.

Or. en

Pamatojums

Farmaceitisko vielu klātbūtne dzeramajā ūdenī un virszemes ūdeņos ir konstatēta vairumā 
dalībvalstu. Tā kā pasaules ūdens resursi ir ierobežoti, akas, no kurām tiek ņemts krāna 
ūdens, ir jāpasargā no piesārņojuma. Ja tas nenotiks, grūtnieču piespiedu un neizbēgama 
pakļaušana farmaceitiskajām vielām kļūs arvien biežāka, tādējādi palielinot augļa kroplības 
risku.

Grozījums Nr. 265
Michail Tremopoulos

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 24.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
119.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24.a Iekļauj šādu pantu:
119.a pants
Vides uzraudzība
Dalībvalstis norīko vienu vai vairākas 
iestādes, kuras uzrauga zāļu nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi. Ja kāda no šīm iestādēm 
konstatē vides apdraudējumu, kas ir 
lielāks par saskaņā ar 8. panta 3. punkta 
ca) apakšpunktu noteiktajā novērtējumā 
norādīto, vai ja tā atklāj jaunu 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tā 
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nekavējoties nosūta visus konstatējumus 
kompetentajai iestādei. Kompetentā 
iestāde, saņemot šādu informāciju, 
novērtē, vai, ņemot vērā jaunos 
konstatējumus, riska un labuma attiecība 
joprojām ir labvēlīga. 

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances procesā jāiekļauj arī zāļu nelabvēlīgas ietekmes uz vidi uzraudzība. 

Grozījums Nr. 266
János Áder

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kas noteikts 11. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kas grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis 
nodrošina, lai prasību piemērotu 
tirdzniecības atļaujām, kuras izsniegtas 
pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 
noteiktā, ar datumu, kad minētā atļauja 
pagarināta vai kad beidzies trīs gadu 
periods, kas sācies minētajā datumā, 
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

1. Ievērojot prasību nepieciešamības 
gadījumā zāļu apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas instrukcijā norādīt, ka zāles 
tiek stingri uzraudzītas, un sniegt visu 
jaunāko ar zālēm saistīto informāciju,
dalībvalstis nodrošina, lai prasību 
piemērotu tirdzniecības atļaujām, kuras 
izsniegtas pirms šīs direktīvas 3. panta 
1. punktā noteiktā, ar datumu, kad minētā 
atļauja pagarināta vai kad beidzies trīs 
gadu periods, kas sācies minētajā datumā, 
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks

Or. hu

Pamatojums

Sk. iepriekšējo grozījumu un pamatojumu.
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Grozījums Nr. 267
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kas noteikts 11. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kas grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis 
nodrošina, lai prasību piemērotu 
tirdzniecības atļaujām, kuras izsniegtas 
pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 
noteiktā, ar datumu, 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 (produkta apraksta kopsavilkumā 
jau ir sniegta būtiskākā informācija), tā varētu radīt apjukumu pacientos (kuri varētu 
neievērot būtisku informāciju, kas ir iekļauta PAK, bet ne svarīgākās informācijas 
kopsavilkumā) un lasāmības problēmas (tā, piemēram, ir gadījumos, ja lietošanas pamācība 
ir izdota vairākās valodās). 

Grozījums Nr. 268
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kas noteikts 11. panta 

svītrots



AM\808932LV.doc 171/173 PE438.412v02-00

                                                         Ārējais tulkojums LV

3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kas grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis 
nodrošina, lai prasību piemērotu 
tirdzniecības atļaujām, kuras izsniegtas 
pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 
noteiktā, ar datumu, kad minētā atļauja 
pagarināta vai kad beidzies trīs gadu 
periods, kas sācies minētajā datumā, 
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

Or. fr

Pamatojums

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary 
of product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the 
essential information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also 
water down the rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, 
which already give important information. The risk would be that a health professional or 
patient would focus only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook 
the other sections. Also, the addition of a new section would make the summary of product 
characteristics and the package leaflet longer and more complicated, which would put 
people off reading them.

Grozījums Nr. 269
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kas noteikts 11. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta aa) 
apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, kas 
grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis 
nodrošina, lai prasību piemērotu 
tirdzniecības atļaujām, kuras izsniegtas 
pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 
noteiktā, ar datumu, kad minētā atļauja 
pagarināta vai kad beidzies trīs gadu 

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt zāļu blakusparādību profilu, kas 
noteikts 11. panta 3.a punktā un 59. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā Direktīvā 
2001/83/EK, kas grozīta ar šo direktīvu, 
dalībvalstis nodrošina, lai prasību 
piemērotu tirdzniecības atļaujām, kuras 
izsniegtas pirms šīs direktīvas 3. panta 1. 
punktā noteiktā, ar datumu, kad minētā 
atļauja pagarināta vai kad beidzies trīs 
gadu periods, kas sācies minētajā datumā, 



PE438.412v02-00 172/173 AM\808932LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

periods, kas sācies minētajā datumā, 
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. 

Or. en

Pamatojums

Kopsavilkuma ieviešana ir problemātiska, turklāt nav noteikti tā elementi. Tas rada risku, ka 
pacienti izlasīs tikai šo daļu, lai gan patiesībā viņiem vajadzētu lasīt visu pamācību. 
Pievienojot kopsavilkumu, netiek atrisinātas problēmas ar pamācības lasāmību. Tā vietā 
problēmas ir jārisina, pārskatot lietošanas pamācības noteikumus.

Grozījums Nr. 270
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums — grozījumu tiesību akts
1. pants – 28. punkts
Direktīva 2001/83/EK
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Pārejas posma noteikums 

1. Attiecībā uz šīs direktīvas 107. panta 
3. punktā noteikto prasību tirdzniecības 
atļaujas turētājam elektroniski iesniegt 
Eudravigilance datubāzei informāciju par 
blakusparādībām dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka minēto prasību piemēro, 
tiklīdz datubāzes tehniskās iespējas ļauj 
sniegt pilnīgu un pienācīgas kvalitātes 
informāciju par blakusparādībām, kurā 
iekļauti būtiski dati par veselību un 
kodificēti dati par zālēm, nošķirt papildu 
ziņojumus un novērst iesniegtās 
informācijas dublēšanos.
2. Aģentūras valde, pamatojoties uz 
neatkarīgu pieprasījumu, apstiprina, ka 
1. punktā minētās funkcijas darbojas.

Or. es

Pamatojums

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
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adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,

- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).


