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Grozījums Nr. 3
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums nav labi izstrādāts. Tajā nav noteikta pareiza un pacientu vajadzībām atbilstīga 
informācijas stratēģija. Tajā uzmanība vērsta vienīgi uz to, lai piešķirtu nozares pārstāvjiem 
tiesības „izplatīt” informāciju. Priekšlikumā reklāma no informācijas nav skaidri nošķirta, un 
to vislabāk atspoguļo centieni atļaut publicēt „informāciju” drukātajos plašsaziņas līdzekļos. 
Lai informācijas stratēģija būtu pareiza, tai jābūt daudz plašākai, un tā jāvada nevis 
farmācijas uzņēmumiem, bet gan valsts iestādēm. Lai Eiropas Parlamentam nebūtu šis 
priekšlikums pilnībā jāpārstrādā, jaunajai Komisijai būtu jāiesniedz jauns priekšlikums.

Grozījums Nr. 4
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. fr

Pamatojums

Šie likumdošanas priekšlikumi sniedz farmācijas uzņēmumiem iespēju tieši veicināt savu 
uzņēmējdarbību. Šķiet, ka Eiropas Komisija ierosina grozīt spēkā esošos tiesību aktus vienīgi 
tādēļ, lai farmācijas uzņēmumi varētu īstenot savas komerciālās intereses, paplašinot noieta 
tirgu. Šī darbība nav nedz Eiropas pilsoņu, nedz dalībvalstu interesēs. Gluži pretēji — tā 
nozīmētu lielākus izdevumus un radītu risku pacientiem. Šie priekšlikumi ir pilnībā 
jāpārskata.
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Grozījums Nr. 5
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu 
šīm darbībām, kas saistītas ar informāciju, 
jāparedz nodevu iekasēšana, ko Aģentūra 
nosaka tirdzniecības atļauju turētājiem.

(5) Lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu 
šīm darbībām, kas saistītas ar tirdzniecības 
atļauju turētāja sabiedrībai paredzēto 
paziņojumu uzraudzību, būtu jāparedz 
nodevu iekasēšana, ko Aģentūra nosaka 
tirdzniecības atļauju turētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.a Regulas 9. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
„a) Direktīvas 2001/83/EK 11. pantā 
minēto zāļu apraksta kopsavilkuma 
projektu. Tajā uzskaita citas pieejamās 
terapeitiskās iespējas un norāda, vai 
jaunās zāles dod kādu terapeitisku 
labumu. Tajā norāda arī Aģentūras 
zinātnisko komiteju balsojuma rezultātus, 
it īpaši to balsu skaitu, kas nodotas zāļu 
apstiprināšanai;”

Or. en

Pamatojums

Pacientus visvairāk interesē salīdzinoša informācija. Šāda informācija būtu jāietver zāļu 



AM\813618LV.doc 5/23 PE441.030v01-00

LV

apraksta kopsavilkumā.

Grozījums Nr. 7
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
9. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.a Regulas 9. panta 4. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„a) Direktīvas 2001/83/EK 11. pantā 
minēto zāļu apraksta kopsavilkuma 
projektu. Tajā uzskaita citas pieejamās 
terapeitiskās iespējas un norāda, vai 
jaunās zāles dod kādu terapeitisku 
labumu. Tajā norāda arī Aģentūras 
zinātnisko komiteju balsojuma rezultātus, 
it īpaši to balsu skaitu, kas nodotas zāļu 
apstiprināšanai;”

Or. en

Pamatojums

Ja informācija ir ticama un salīdzināma, iedzīvotāji var izdarīt apzinātu izvēli. Dažos zāļu 
apraksta kopsavilkumos (ZAK) un lietošanas pamācībās jau ir dota šāda salīdzināma 
informācija, tomēr šī prasība būtu jāattiecina uz visām zālēm. Sniedzot informāciju par 
Aģentūras zinātnisko komiteju balsojuma rezultātiem, tiek nodrošināta paraugprakse 
attiecībā uz pārredzamību. Šī informācija ir ļoti vērtīga veselības aprūpes speciālistiem, jo tā 
ļauj tiem labāk saprast lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar jaunu zāļu 
apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 8
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
9. pants – 4. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.b Regulas 9. panta 4. punkta 
e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„e) novērtējuma ziņojumu, kura 
pielikumā ietver referentu sagatavoto 
sākotnējo ziņojumu par zālēm, kā arī 
tirdzniecības atļaujas turētāja piezīmes.”

Or. en

Pamatojums

Sniedzot informāciju par Aģentūras zinātnisko komiteju balsojuma rezultātiem un ļaujot 
iepazīties ar referentu sagatavoto sākotnējo ziņojumu un tirdzniecības atļaujas turētāja 
piezīmēm par novērtējuma ziņojumu, tiek nodrošināta paraugprakse attiecībā uz 
pārredzamību. Šī informācija ir ļoti vērtīga veselības aprūpes speciālistiem, jo tā ļauj tiem 
labāk saprast lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar jaunu zāļu apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 9
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
9. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.b Regulas 9. panta 4. punkta 
e) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
„e) novērtējuma ziņojumu, kura 
pielikumā ietver referentu sagatavoto 
sākotnējo ziņojumu par zālēm, kā arī 
tirdzniecības atļaujas turētāja piezīmes;”

Or. en

Pamatojums

Ja informācija ir ticama un salīdzināma, iedzīvotāji var izdarīt apzinātu izvēli. Dažos ZAK un 
lietošanas pamācībās jau ir dota šāda salīdzināma informācija, tomēr šī prasība būtu 
jāattiecina uz visām zālēm. Iekļaujot referentu sagatavoto sākotnējo ziņojumu un 
tirdzniecības atļaujas turētāja piezīmes par novērtējuma ziņojumu, tiek nodrošināta 
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paraugprakse attiecībā uz pārredzamību. Šī informācija ir ļoti vērtīga veselības aprūpes 
speciālistiem, jo tā ļauj tiem labāk saprast lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar jaunu 
zāļu apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 10
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.c punkts (jauns) Regula (EK) Nr. 726/2004
9. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.c Regulas 9. panta 4. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
„ea) 13. panta 3. punktā norādītā 
publiskā novērtējuma ziņojuma 
kopsavilkumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 11
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
9. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.c Regulas 9. panta 4. punktu papildina 
ar šādu apakšpunktu:
„ea) 13. panta 3. punktā norādītā 
publiskā novērtējuma ziņojuma 
kopsavilkumu.”

Or. en

Pamatojums

Ja informācija ir ticama un salīdzināma, iedzīvotāji var izdarīt apzinātu izvēli. Dažos ZAK un 
lietošanas pamācībās ir dota šāda salīdzināma informācija, tomēr šī prasība būtu jāattiecina 
uz visām zālēm. Sniedzot informāciju par Eiropas Zāļu aģentūras zinātnisko komiteju 
balsojuma rezultātiem un ļaujot iepazīties ar referentu sagatavoto sākotnējo ziņojumu un 
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tirdzniecības atļaujas turētāja piezīmēm par novērtējuma ziņojumu, tiek nodrošināta 
paraugprakse attiecībā uz pārredzamību. Šī informācija ir vērtīga veselības aprūpes 
speciālistiem, jo tā ļauj tiem labāk saprast lēmumu pieņemšanas procesu, kas saistīts ar jaunu 
zāļu apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 12
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.d Regulas 10. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„6. Aģentūra izplata 9. panta 4. punkta 
a), b), c), d), e) un ea) apakšpunktā 
minētos dokumentus un nodrošina šo 
dokumentu publisku pieejamību.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina konsekvenci ar 13. panta 3. punktu, un tā mērķis ir uzlabot 
sabiedrības piekļuvi zinātniskai informācijai par jaunām zālēm.

Grozījums Nr. 13
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.e punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
13. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.e Regulas 13. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Eiropas publiskajā novērtējuma 
ziņojumā (EPAR) iekļauj sabiedrībai 
saprotamā veidā uzrakstītu 
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kopsavilkumu. Kopsavilkumā jo īpaši 
iekļauj [...] iedaļu, kas attiecas uz zāļu 
lietošanas nosacījumiem, kā arī iedaļu, 
kurā uzskaitītas citas pieejamās 
terapeitiskās iespējas un norādīts, vai 
jaunās zāles dod kādu terapeitisku 
labumu.”

Or. en

Pamatojums

Ja informācija ir ticama un salīdzināma, iedzīvotāji var izdarīt apzinātu izvēli. Dažos zāļu 
apraksta kopsavilkumos (ZAK) un lietošanas pamācībās ir dota šāda salīdzināma 
informācija, tomēr šī prasība būtu jāattiecina uz visām zālēm. Piemēram, iedaļā „Kādēļ šīs 
zāles ir apstiprinātas?” vajadzētu būt citu pieejamo terapeitisko iespēju uzskaitījumam, ja 
tādas ir, un norādei par to, vai jaunās zāles dod „pievienotu terapeitisko vērtību” 
efektivitātes, drošības vai lietošanas ērtuma ziņā.

Grozījums Nr. 14
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.e punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
13. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.e Regulas 13. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
„Eiropas publiskajā novērtējuma 
ziņojumā (EPAR) iekļauj sabiedrībai 
saprotamā veidā uzrakstītu 
kopsavilkumu. Kopsavilkumā jo īpaši 
iekļauj [...] iedaļu, kas attiecas uz zāļu 
lietošanas nosacījumiem, kā arī iedaļu, 
kurā uzskaitītas citas pieejamās 
terapeitiskās iespējas un norādīts, vai 
jaunās zāles dod kādu terapeitisku 
labumu.”

Or. en
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Pamatojums

Ja informācija ir ticama un salīdzināma, iedzīvotāji var izdarīt apzinātu izvēli. Dažos zāļu 
apraksta kopsavilkumos (ZAK) un lietošanas pamācībās ir dota šāda salīdzināma 
informācija, tomēr šī prasība būtu jāattiecina uz visām zālēm. Piemēram, iedaļā „Kādēļ šīs 
zāles ir apstiprinātas?” vajadzētu būt citu pieejamo terapeitisko iespēju uzskaitījumam, ja 
tādas ir, un norādei par to, vai jaunās zāles dod „pievienotu terapeitisko vērtību” 
efektivitātes, drošības vai lietošanas ērtuma ziņā.

Grozījums Nr. 15
Jiří Maštálka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
20.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra 60 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daļu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaļas noteikumiem. Ja Aģentūra 
nesniedz iebildumus 60 dienu laikā, 
uzskata, ka informācija ir pieņemta un to 
var publicēt.

3. Aģentūra 120 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daļu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem. Ja Aģentūra nesniedz 
iebildumus 120 dienu laikā, uzskata, ka 
informācija ir pieņemta un to var publicēt. 
Tirdzniecības atļaujas turētājs jebkurā 
gadījumā joprojām pilnībā atbild par 
sniegto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski noteikt ilgāku termiņu informācijas novērtēšanai, lai panāktu atbilstību Aģentūras 
organizatoriskajām vajadzībām un nodrošinātu to, ka uzņēmumi turpina būt atbildīgi par 
informāciju, ko tie sniedz plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 16
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
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Regula (EK) Nr. 726/2004
20.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra 60 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daļu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaļas noteikumiem. Ja Aģentūra 
nesniedz iebildumus 60 dienu laikā, 
uzskata, ka informācija ir pieņemta un to 
var publicēt.

3. Aģentūra 120 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daļu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem. Ja Aģentūra nesniedz 
iebildumus 120 dienu laikā, uzskata, ka 
informācija ir pieņemta un to var publicēt.

Tirdzniecības atļaujas turētājs jebkurā 
gadījumā joprojām pilnībā atbild par 
sniegto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka Eiropas Zāļu aģentūra pieteikumu izvērtē 2,5 dienās, 60 dienu termiņš, lai 
izteiktu piekrišanu klusuciešot, ir pārāk īss. Pretējā gadījumā nozares pārstāvjiem būtu 
stimuls iesniegt vairāk paziņojumu, nekā Aģentūra spēj izvērtēt, lai de facto paustu piekrišanu 
klusuciešot. Būt skaidri jānosaka, ka uzņēmumi joprojām pilnībā atbild par informāciju, ko 
tie sniedz plašai sabiedrībai, pat tad, ja Aģentūrai nav iebildumu.

Grozījums Nr. 17
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
20.b pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Aģentūra pieprasa izdarīt izmaiņas 
tirdzniecības atļaujas turētāja iesniegtajā 
dokumentā un ja tirdzniecības atļaujas 
turētājs 30 dienu laikā atkārtoti iesniedz 
uzlabotu priekšlikumu, viņam būtu jādod 
iespēja izmantot paātrināto procedūru. 
Aģentūra sniedz atbildi par jauno 
priekšlikumu 60 darba dienu laikā.



PE441.030v01-00 12/23 AM\813618LV.doc

LV

Aģentūra par šo vērtējumu nosaka 
tirdzniecības atļaujas turētājam jaunu 
maksu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt lielāku procesa efektivitāti, novērtēšanas laiku samazinot 
no 120 dienām uz 60 dienām, ja tirdzniecības atļaujas turētājs izdara labojumus dokumentā, 
kuru viņš iepriekš iesniedzis 30 dienu laikā.

Grozījums Nr. 18
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
20.b pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Aģentūrai jāizdara piezīmes vai 
jāpauž iebildumi pret tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtajiem 
dokumentiem, Aģentūra tirdzniecības 
atļaujas turētājam nosaka 4. punktā 
minēto maksu dubultā apmērā.

Or. en

Pamatojums

Ja Aģentūrai jāpauž iebildumi pret paziņojumiem, kas iesniegti apstiprināšanai, tās 
darbiniekiem jāpatērē vairāk laika. Tas rada lielāku resursu slogu nekā dokumenta vienkārša 
apstiprināšana bez izmaiņām.

Grozījums Nr. 19
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – - 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.a Regulas 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
„d) nodrošina informācijas izplatīšanu 
par Savienībā reģistrētu zāļu 
blakusparādībām, izmantojot visām
dalībvalstīm, veselības aprūpes 
speciālistiem, tirdzniecības atļaujas 
turētājiem un sabiedrībai pastāvīgi 
pieejamu datubāzi [...], garantējot 
personas datu aizsardzību;”

Or. en

Pamatojums

Sabiedrību interesē dati par šajā pantā minētajā datubāzē „Eudravigilance” ietvertajām 
blakusparādībām, kas radušās pacientiem. Veselības aprūpes iestādēm, tirdzniecības atļaujas 
turētājam, kā arī neatkarīgiem pētniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un patērētāju 
organizācijām tās ir jāanalizē, lai novērstu blakusparādību atkārtotu parādīšanos un 
turpmāko šo zāļu radīto kaitējumu.

Grozījums Nr. 20
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 1. punkts – ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 57. panta 1. punktu papildina 
ar šādu apakšpunktu:
„ua) sekmē pašreizējos neatkarīgas, 
ticamas un ar veselības jautājumiem 
saistītas informācijas avotus.”

Or. en

Pamatojums

Ir daudz avotu, kas sniedz neatkarīgu un uz pierādījumiem balstītu informāciju par Eiropas 
Savienībā pieejamām ārstniecības iespējām. Šie resursi ir tādi, kuros ņemtas vērā iedzīvotāju 
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kultūras īpatnības un konteksti, tostarp veselību ietekmējošie faktori. Tos izveido veselības 
aprūpes iestādes, zāļu aģentūras, veselības aprūpes vērtēšanas iestādes, veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji, veselības aprūpes speciālisti, patērētāju organizācijas un neatkarīgas 
pacientu organizācijas. Šie informācijas avoti būtu aktīvi jāpopularizē plašā sabiedrībā.

Grozījums Nr. 21
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 1. punkts – ua apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 57. panta 1. punktu papildina 
ar šādu apakšpunktu:
„ua) sekmē pašreizējos neatkarīgas, 
ticamas un ar veselības jautājumiem 
saistītas informācijas avotus.”

Or. en

Pamatojums

Ir daudz avotu, kas sniedz neatkarīgu un uz pierādījumiem balstītu informāciju par Eiropas 
Savienībā pieejamām ārstniecības iespējām. Šie resursi ir tādi, kuros ņemtas vērā iedzīvotāju 
kultūras īpatnības un konteksti, tostarp veselību ietekmējošie faktori. Tos izveido veselības 
aprūpes iestādes, zāļu aģentūras, veselības aprūpes vērtēšanas iestādes, veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji, veselības aprūpes speciālisti, patērētāju organizācijas un neatkarīgas 
pacientu organizācijas. Šie informācijas avoti būtu aktīvi jāpopularizē plašā sabiedrībā.

Grozījums Nr. 22
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Regulas 57. panta 2. punktu aizstāj 
šādi:
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„2. Šā panta 1. punkta l) apakšpunktā 
paredzētajā datubāzē iekļauj:
– zāļu apraksta kopsavilkumu;
– pacientam vai zāļu lietotājam 
paredzētu lietošanas pamācību;
– marķējumā norādīto informāciju, kurā 
ietver vismaz starptautisko nepatentēto 
nosaukumu;
– papildu un galvenā iepakojuma 
paraugus, kā arī jebkādas citas 
iepakojumā esošas ierīces;
– nosacījumus par atļaujām, kas 
piešķirtas saskaņā ar 14. panta 7. punktā 
un 14. panta 8. punktā minētiem īpašiem 
pienākumiem, norādot šo pienākumu 
izpildes termiņu un nepieciešamības 
gadījumā saiti uz rezultātiem saistībā ar 
pētījumiem, kas veikti pēc atļaujas 
izsniegšanas, vai uz riska pārvaldības 
plāniem, tiklīdz tie ir pabeigti;
– Eiropas publiskā novērtējuma (EPAR) 
ziņojumus, ietverot to kopsavilkumus 
sabiedrībai saprotamā valodā, kā noteikts 
13. panta 3. punktā;
– Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas
pilnīgus ziņojumus, lai atjauninātu 
Eiropas publiskā novērtējuma (EPAR) 
ziņojumus (rīcības varianti vai pasākumi, 
kas īstenoti pēc atļaujas izsniegšanas), kas 
saistīti ar drošības jautājumiem;
– publiskos novērtējuma ziņojumus un, ja 
iespējams, to kopsavilkumus, kas 
sagatavoti sabiedrībai saprotamā valodā;
– regulāros drošības atjaunināšanas 
ziņojumus, novērtējuma ziņojumus un, ja 
iespējams, to kopsavilkumus, kas 
sagatavoti sabiedrībai saprotamā valodā.
Datubāzē norāda arī datumu, kad 
tirdzniecības turētājam tika piešķirta 
atļauja, un procedūru, kādā tā tika 
piešķirta (centralizēta, decentralizēta vai 
savstarpējās atzīšanas procedūra).
Datubāzi attīsta pa posmiem, prioritāti 
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piešķirot zālēm, kas reģistrētas saskaņā 
ar šo regulu, un zālēm, kas attiecīgi 
atļautas saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK III sadaļas 4. nodaļu un 
Direktīvas 2001/82/EK III sadaļas 
4. nodaļu. Datubāzi turpmāk paplašina, 
lai iekļautu visas zāles, kuras atļauts laist 
Eiropas Savienības tirgū. Šo mērķi var 
sasniegt ... *.
Eiropas iedzīvotājus par šo datubāzi aktīvi 
informē. Tādēļ ikvienā tirdzniecības 
atļaujas turētāja tīmekļa lapā, kurā ir 
atsauce uz zālēm, kuru iegādei vajadzīga 
ārsta recepte, iekļauj labi saskatāmu saiti 
uz „Eudrapharm” datubāzes tīmekļa 
vietni.
Datubāzē iekļauj arī norādes uz pašreiz 
veicamās, pārtrauktās vai jau pabeigtās 
klīniskās izpētes datiem, kuri ietverti 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
paredzētajā klīniskās izpētes datubāzē 
(turpmāk tekstā „EudraCT datubāze”).”
* OV, lūdzu, ievietojiet datumu — 5 gadi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

„Eudrapharm” datubāzei būtu jākļūst par galveno apstiprinātās informācijas avotu 
sabiedrībai, lai risinātu neatbilstību attiecībā uz tiesību aktos noteiktās informācijas 
pieejamību ES. Tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa lapās norādītā saite uz „Eudrapharm” 
datubāzi nodrošinātu lietotājiem tiešu un vieglu piekļuvi apstiprinātai, nekomerciāla avota 
sniegtai informācijai par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. Saites uz „EudraCT” 
datubāzi atvieglotu piekļuvi pētījumu rezultātiem. Tām ir būtiska nozīme, lai sagatavotu un 
saprastu ar pierādījumiem pamatotu informāciju.

Grozījums Nr. 23
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Regulas 57. pantam pievieno šādu 
daļu:
„2.a „EudraCT” datubāzē publicē:
– pētījumu protokolus un šo pētījumu 
protokolos izdarītās turpmākās izmaiņas;
– pacientiem izsniegtās apzinātas 
piekrišanas veidlapas paraugu;
– paziņojumu par ārpus Eiropas 
Savienības veiktās klīniskās izpētes 
atbilstību Direktīvas 2001/20/EK 
ētiskajām normām;
– pētījumu pabeigšanas termiņus;
– detalizētus pētījumu rezultātus, kuriem 
jābūt pieejamiem ne vēlāk kā vienu gadu 
pēc pētījuma beigām.”

Or. en

Pamatojums

Pētījumu rezultātiem būtiska nozīme, lai sagatavotu un saprastu ar pierādījumiem pamatotu 
informāciju. Dalībnieki piekrīt iesaistīties arī klīniskajā izpētē, jo tā ļaus virzīties uz priekšu 
zinātnei un galu galā palīdzēs sabiedrībai. Tādēļ pētījumu rezultātiem vajadzētu būt 
pieejamiem neatkarīgiem pētniekiem. Būtu jāatļauj piekļuve visiem klīniskajiem datiem, kas 
iesniegti Eiropas Zāļu aģentūrai.

Grozījums Nr. 24
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Regulas 57. pantam pievieno šādu 
daļu:
„2.b Visus klīniskos izmēģinājumus, ko 
veic Eiropā reģistrēts tirdzniecības 
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atļaujas turētājs vai ko tā vārdā veic trešā 
persona, reģistrē „EudraCT” datubāzē 
neatkarīgi no tā, vai izpēte notiek Eiropā 
vai trešās valstīs.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā arvien vairāk klīnisko izmēģinājumu tiek veikti ārpus Eiropas, visi klīniskie 
izmēģinājumi, kurus veic Eiropas farmācijas uzņēmumi, kā arī izmēģinājumi, kurus šo 
uzņēmumu vārdā veic trešās personas (organizācijas, ar kurām noslēgti līgumi par 
pētījumiem), būtu jāreģistrē „EudraCT” datubāzē.

Grozījums Nr. 25
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.e punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Regulas 59. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu.
„4. Ja šajā regulā, Direktīvā 2001/83/EK 
vai Direktīvā 2001/82/EK nav paredzēts 
citādi, fundamentāla strīda gadījumā 
par zinātniskiem ieteikumiem un 
lēmumiem un ja strīdā iesaistītā struktūra 
ir dalībvalsts iestāde, Aģentūra un 
attiecīgā valsts struktūra strādā kopā, 
lai atrisinātu konfliktu vai lai sagatavotu 
kopēju dokumentu, kurā pienācīgi 
skaidroti strīda zinātniskie jautājumi.
Minēto dokumentu publicē un nodrošina 
tā publisku pieejamību tūlīt pēc tā 
pieņemšanas.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir padarīt pieejamu zinātnisku informāciju un nodrošināt lēmumu 
pieņemšanas pārredzamību.
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Grozījums Nr. 26
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.f punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
62. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.f Regulas 62. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„2. Dalībvalstis nosūta Aģentūrai to 
valsts ekspertu vārdus, kam ir 
pārbaudīta zāļu vērtēšanas pieredze un 
kas varētu darboties Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komitejas, Augu 
izcelsmes zāļu komitejas vai Veterināro 
zāļu komitejas darba grupās vai 
zinātnisko padomdevēju grupās, norādot
šo ekspertu kvalifikāciju, konkrētas 
īpašās kompetences jomas un pievienojot 
interešu deklarāciju.”

Or. en

Pamatojums

Interešu deklarācijai jau vajadzētu būt iesniegtai, kad ekspertus izvirza.

Grozījums Nr. 27
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.g punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
62. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.g Regulas 62. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a Tirdzniecības atļauju turētāji 
iesniedz Aģentūrai un valstu 
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kompetentajām iestādēm izsmeļošu
sarakstu par maksājumiem un finansiālu 
atbalstu pacientu organizācijām, veselības 
aprūpes speciālistu organizācijām, 
zinātniskām apvienībām, atsevišķiem 
veselības aprūpes speciālistiem, 
politiskajām partijām un atzinumu 
sniedzējiem, ja maksājums vai 
finansiālais atbalsts pārsniedz EUR 10. 
Šo sarakstu dara publiski pieejamu.”

Or. en

Pamatojums

Atklājot informāciju par maksājumiem un finansiālu atbalstu, pacientiem un patērētājiem 
būtu iespēja pārbaudīt, vai veselības aprūpes speciālisti, ar kuriem viņi vēlas konsultēties, vai 
organizācija, kurai viņi vēlas pievienoties, ir saistīta ar farmācijas uzņēmumiem. Šī ir vērtīga 
informācija, kas ļauj novērtēt sniegto informāciju un ņemt vērā šo kontekstu. Francijā un
Apvienotajā Karalistē farmācijas uzņēmumiem katru gadu ir jāpaziņo kompetentajām 
iestādēm par maksājumiem pacientu organizācijām.

Grozījums Nr. 28
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.h punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
63. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.h Regulas 63. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu.
„Valdes locekļiem, komiteju locekļiem, 
referentiem un ekspertiem ir jābūt bez 
finansiālām vai citām interesēm 
farmācijas nozarē, kas varētu ietekmēt 
viņu objektivitāti. Viņi uzņemas 
darboties sabiedrības interesēs un 
neatkarīgā veidā un sniedz ikgadēju 
deklarāciju par savām finanšu 
interesēm. Visas netiešās intereses, kas 
varētu būt saistītas ar šo industriju, 
ievada Aģentūrai piederošā reģistrā, kas 
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ir publiski pieejams tās tīmekļa vietnē.”

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošie tiesību akti paredz tikai to, ka ar interešu deklarācijām var iepazīties Aģentūras 
biroju telpās. Nav pieņemami, ka jāmēro ceļš līdz Londonai, lai iepazītos ar interešu 
deklarācijām. Tām vajadzētu būt publiski pieejamām tīmeklī.

Grozījums Nr. 29
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.i punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
63. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.i Regulas 63. pantam pievieno šādu 
daļu:
„2.a Aģentūra nodrošina publisku 
pieejamību šādiem dokumentiem:
– tās komiteju un darba grupu detalizētām 
sanāksmju darba kārtībām, vēlākais, 
dienu pirms sanāksmes norises dienas;
– šo sanāksmju protokoliem, tostarp visu 
ekspertu sarakstam, norādot, kuri eksperti 
piedalās sanāksmēs un kuriem ekspertiem 
nav ļauts piedalīties šajās sanāksmēs 
interešu konflikta dēļ, kā arī pieņemto 
lēmumu aprakstam, informācijai par 
balsojumu, balsojuma rezultātu 
skaidrojumam, tostarp mazākuma 
paustajiem viedokļiem.”

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina pilnīga pārredzamība par lēmumiem, kurus pieņem saistībā ar zālēm, un 
zinātniskās informācijas publiska pieejamība.
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Grozījums Nr. 30
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.j punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
63. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.j Regulas 63. pantam pievieno šādu 
daļu:
„2.b Aģentūras komiteju sanāksmes ir 
atklātas. Sanāksmes izziņo Eiropas Zāļu 
aģentūras tīmekļa vietnē. Paziņojumā 
norāda informāciju par to, kā šajās 
sanāksmēs ir iespējams piedalīties 
sabiedrības pārstāvjiem. 
Pamatdokumentu pieejamību nodrošina 
visiem sanāksmes dalībniekiem.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Zāļu aģentūras ekspertu konsultatīvo komiteju sanāksmēm vajadzētu būt atklātām, kā 
tas ir Pārtikas un zāļu pārvaldes ekspertu konsultatīvo komiteju sanāksmju gadījumā, 
tādējādi nodrošinot dokumentu atklātu iesniegšanu izskatīšanai un dalību sanāksmēs. Tādā 
veidā palielinātos pārredzamība, pieņemot lēmumus, un tiktu sekmēta sabiedrības piekļuve 
zinātniskai informācijai. 

Grozījums Nr. 31
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.k punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
80. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.k Regulas 80. pantam pievieno šādu 
daļu:
„Komercinformācijas konfidencialitāti 
var nodrošināt tikai tad, ja pieteikuma 
iesniedzējs nepārprotami pierāda, ka 
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šādas informācijas atklāšana izraisīs 
nepieņemamu kaitējumu tirdzniecības 
atļaujas turētāja komerciālajām 
interesēm. Komercinformācijas 
konfidencialitāti nevar attiecināt uz visu 
dokumentu vai noteiktu dokumentu veidu, 
bet tā jāattiecina uz īpašiem datu 
elementiem ar noteikumu, ka, atklājot 
informāciju, netiek ignorētas sabiedrības 
intereses.”

Or. en


