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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksu, kas maksājama 
Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0472),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 
168. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0196/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Grieķijas parlaments, 
Spānijas Deputātu kongress un Spānijas Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

                                               
1 OV C
2 OV C , , lpp.
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Saskaņā ar šo regulu būtu jāiekasē 
divas dažādas maksas, lai ņemtu vērā 
Aģentūras un referentu uzdevumu 
daudzveidību. Pirmkārt, maksa par 
farmakovigilances procedūrām, ko īsteno 
Savienības līmenī, būtu jāiekasē no tiem 
tirdzniecības atļauju turētājiem, kuru zāles 
ietilpst procedūrā. Šīs procedūras attiecas 
uz periodiski atjaunināto drošuma 
ziņojumu novērtēšanu, drošuma pētījumu 
novērtēšanu pēc atļaujas saņemšanas un 
novērtēšanu saistībā ar pieprasījumiem, kas 
ierosināti saskaņā ar farmakovigilances 
datiem. Otrkārt, fiksētā gada maksa būtu 
jāiekasē par citām Aģentūras veiktajām 
farmakovigilances darbībām, kas kopumā 
atbalsta tirdzniecības atļauju turētājus. Šīs 
darbības attiecas uz informācijas 
tehnoloģijām, jo īpaši Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 24. pantā minētās 
Eudravigilance datu bāzes uzturēšanu, 
signālu noteikšanu un izvēlētās 
medicīniskās literatūras uzraudzību. 

(10) Saskaņā ar šo regulu būtu jāiekasē 
divas dažādas maksas, lai ņemtu vērā 
Aģentūras un referentu uzdevumu 
daudzveidību. Pirmkārt, maksa par 
farmakovigilances procedūrām, ko īsteno 
Savienības līmenī, būtu jāiekasē no tiem 
tirdzniecības atļauju turētājiem, kuru zāles 
ietilpst procedūrā. Šīs procedūras attiecas 
uz periodiski atjaunināto drošuma 
ziņojumu novērtēšanu, drošuma pētījumu 
novērtēšanu pēc atļaujas saņemšanas un 
novērtēšanu saistībā ar pieprasījumiem, kas 
ierosināti saskaņā ar farmakovigilances 
datiem. Otrkārt, fiksētā gada maksa būtu 
jāiekasē par citām Aģentūras veiktajām 
farmakovigilances darbībām, kas kopumā 
atbalsta tirdzniecības atļauju turētājus. Šīs 
darbības attiecas uz informācijas 
tehnoloģijām, jo īpaši Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 24. pantā minētās 
Eudravigilance datu bāzes uzturēšanu un 
izvēlētās medicīniskās literatūras 
uzraudzību. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Maksu no visiem tirdzniecības atļauju 
turētājiem būtu jāiekasē taisnīgi. Tādēļ 
vienotā vienība, par ko iekasē maksu, būtu 
jānosaka neatkarīgi no procedūras, saskaņā 
ar kuru zāles saņēmušas atļauju — saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 vai Direktīvu 
2001/83/EK, un neatkarīgi no veida, kādā 
dalībvalstis piešķīrušas atļaujas numurus. 
Šim nolūkam atbilst individuālie ieraksti, 

(14) Maksu no visiem tirdzniecības atļauju 
turētājiem būtu jāiekasē taisnīgi. Tādēļ 
vienotā vienība, par ko iekasē maksu, būtu 
jānosaka neatkarīgi no procedūras, saskaņā 
ar kuru zāles saņēmušas atļauju — saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 vai Direktīvu 
2001/83/EK, un neatkarīgi no veida, kādā 
dalībvalstis piešķīrušas atļaujas numurus. 
Šim nolūkam atbilst vienības noteikšana 
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kas veikti par atļaujām datu bāzē, kas 
minēta Regulas (EK) Nr. 726/2004
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā, 
pamatojoties uz informāciju no visu 
cilvēkiem paredzēto zāļu saraksta, kas 
atļautas Savienībā, kā norādīts minētās 
regulas 57. panta 2. punktā.

pēc aktīvās vielas un farmaceitiskās 
formas, pamatojoties uz Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
l) apakšpunktā minētajā datubāzē iekļauto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu uzņēmumiem noteiktu maksu pēc dažādu tirdzniecības 
atļauju skaita, un to aprēķina atbilstīgi zāļu iepakojuma lielumam. Farmakovigilances jomā 
nav svarīgi, vai iepakojumā ir 10 vai 20 tabletes. Pareizāk būtu noteikt maksu pēc to atļauju 
skaita, kas izsniegtas par aktīvo vielu un farmaceitisko formu (proti, vai produkts ir sprejs, 
tabletes vai injicējams preparāts).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī regula neattiecas uz 
homeopātiskajām zālēm un augu 
izcelsmes zālēm, kas reģistrētas saskaņā 
ar Direktīvas 2001/83/EK 14. un 
16.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai juridiski precizētu homeopātisko zāļu un augu izcelsmes zāļu izslēgšanu no 
regulas darbības jomas, kā tas jau ir noteikts 17. apsvērumā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kuru raksturo šādi zāļu informācijas dati, 
kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 726/2004 
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā 
minētajā datubāzē:

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu uzņēmumiem noteiktu maksu pēc dažādu tirdzniecības 
atļauju skaita, un to aprēķinātu atbilstīgi zāļu iepakojuma lielumam. Farmakovigilances jomā 
nav svarīgi, vai iepakojumā ir 10 vai 20 tabletes. Pareizāk būtu noteikt maksu pēc to atļauju 
skaita, kas izsniegtas par aktīvo vielu un farmaceitisko formu (sprejs, tabletes vai injicējams 
preparāts).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Grozījums, lai precizētu, ka arī līdzreferentam atlīdzību tieši izmaksā EZA, kāda ir ierastā 
prakse. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē gada maksa, lai tajā iekļautu vienīgi darbības, kuras īsteno ES līmenī. Signāla 
noteikšana ir darbība, par ko dažas dalībvalstis vēlētos arī turpmāk iekasēt maksu. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai svītrotu maksas samazinājumu ģenēriskajām zālēm.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūras atlīdzības izmaksa referentiem Aģentūras atlīdzības izmaksa referentiem 
un līdzreferentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra referentiem sniedz atlīdzību 
saskaņā ar 3. panta 2. punktu šādos 
gadījumos:

1. Aģentūra referentiem un līdzreferentiem 
sniedz atlīdzību saskaņā ar 3. panta 
2. punktu šādos gadījumos:

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

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

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

(d) ja koordinācijas grupa ir iecēlusi 
dalībvalsti, kura darbojas kā referente
saistībā ar 4. pantā minēto periodiski 
atjaunināto drošuma ziņojumu 
novērtēšanu;

(e) ja dalībvalsts ir iecēlusi 
Farmakovigilances riska novērtēšanas 

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

komitejas locekli, kurš darbojas kā 
referents, novērtējot 5. pantā minētos 
drošuma pētījumus pēc atļaujas 
saņemšanas;

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums, lai precizētu, ka arī līdzreferentam atlīdzību tieši izmaksā EZA, kāda ir ierastā 
prakse, un lai precizētu koordinācijas grupas darba procesu. 

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Atlīdzību izmaksā saskaņā ar rakstveida 
līgumu, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 62. panta 3. punkta pirmajā 
daļā, 60 kalendāro dienu laikā pēc galīgā 
novērtējuma ziņojuma saņemšanas, kā 
minēts šā panta 3. punktā. Visas bankas 
pakalpojumu maksas saistībā ar šo 
atlīdzību sedz Aģentūra.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā jau ir norādīts, ka uzņēmumiem attiecīgā summa ir jāsamaksā EZA 30 dienu 
laikā. Tādēļ būtu jānorāda arī termiņš, līdz kuram EZA ir jāsamaksā atlīdzība dalībvalsts 
referentam.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
Pielikums – III daļa– 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Maksa par 6. panta 1. punktā minētās 
procedūras novērtēšanu ir [...] par vienu 
vai divām aktīvām vielām. Šo maksu 
palielina par EUR [...] par katru nākamo 
procedūrā iesaistīto aktīvo vielu.
Atbilstošā atlīdzība referentam ir 27 % no 
kopējās iekasētās maksas. 

Or. en

Pamatojums

Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve many different active 
substances). Instead of charging the same average fee whatever the workload involved, a 
more cost-based approach would be to move to a tiered system. As discussions are still 
ongoing about how many hours work are involved per active substance, the exact amounts 
are not yet included in this draft report - but will be added by the deadline for amendments.
The Rapporteur keeps the proposed division between EMA and the Member States, in order to 
maintain the overall balance whereby half of all procedure fees as a whole go to EMA, and 
half to Member States.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
Pielikums – IV daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Fiksētā gada maksa ir EUR 86 par katru 
vienību, par kuru jāmaksā. 

Or. en

Pamatojums

Ir panākta vispārēja vienošanās, ka var sašaurināt gada maksas iekasēšanas jomu, no tās 
izslēdzot farmakovigilances darbības, kas saistītas ar centrāli atļautām zālēm (aptuveni 
EUR 3 miljoni), kā arī signālu noteikšanas, ADR („zāļu nevēlamās blaknes” – ziņojumi par 
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zāļu nelabvēlīgo ietekmi) pārvaldības un riska pārvaldības darbības (aptuveni 
EUR 6 miljoni). Tas nozīmētu kopējos ienākumus EUR 10,4 miljonu apjomā, nevis 
EUR 19 miljonu apjomā, kā sākotnēji ierosināts. Pēc jaunās definīcijas pašlaik ir 129 
037 vienības, par kurām jāmaksā. Atceļot atlaidi ģenēriskajām zālēm, gada maksa būtu 
EUR 86 par vienību. 
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PASKAIDROJUMS

Kāpēc ir vajadzīgi jauni noteikumi šajā jomā?
Komisijas priekšlikums paredz nodrošināt līdzekļus, lai varētu īstenot jauno ES 
Farmakovigilances regulu un direktīvu, par kurām panākta vienošanās 2012. gadā. Jaunajos 
tiesību aktos EZA (Eiropas Zāļu aģentūrai) un dalībvalstu kompetentajām iestādēm (VKI) —
valstu zāļu regulatoriem — tiek piešķirti jauni uzdevumi. Ir svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk 

sāktu darboties finansēšanas mehānisms, jo īpaši tāpēc, ka attiecīgie tiesību akti jau ir 
stājušies spēkā.

Aģentūras jaunajos uzdevumos ietilpst:
 Eudravigilance datubāzes paplašināšana, lai tajā iekļautu valsts līmenī atļautas zāles, 

tostarp paredzot publiski pieejamu sadaļu, kurā personas var tiešsaistē noskaidrot 
attiecīgo zāļu blakusparādības;

 periodiski atjaunināto drošuma ziņojumu repozitorija izveide; 
 visu ES atļauto zāļu datubāzes izveide (57. pants);
 literatūras uzraudzība;
 ES līmeņa PSUR, PASS novērtējumu un valstī atļautu zāļu izpētes pieprasījumu 

koordinēšana; 
 Eiropas zāļu tiešsaistes portāla izveide — šis portāls būtu vienots kontaktpunkts, kur 

cilvēkiem atrast informāciju par attiecīgajām zālēm;
 publisku uzklausīšanu rīkošana. 

EZA pirmo reizi veiks farmakovigilances darbības attiecībā uz zālēm, kuru tirdzniecību ir 
atļāvušas dalībvalstu iestādes, kā arī centrāli atļautām zālēm (kuru tirdzniecību ir atļāvusi 
EZA). 

Sistēma arī paredz, ka VKI kopīgi veic darbu, kas saistīts ar ES līmeņa PSUR, PASS 
novērtējumiem un valstī atļautu zāļu pieprasījumiem.

Komisijas ierosinājumi
Komisija lēš, ka jauno uzdevumu īstenošanai būs vajadzīgi EUR 38,5 miljoni un ierosina 
palielināt līdzekļus ar divām atšķirīgām finansēšanas plūsmām. 

No farmācijas uzņēmumiem iekasē jaunu fiksētu gada maksu par farmakovigilances
darbībām, pamatojoties uz to, cik konkrētajam uzņēmumam 57. pantā minētajā datubāzē ir 
vienību, par kurām jāmaksā. Šī maksa būtu EUR 60 par produktu, ko nosaka pēc iepakojuma 
lieluma, izņemot centrāli atļautas zāles. 

Noteiktas trīs jaunas procedūru maksas: par PSUR (periodiski atjaunināto drošuma ziņojumu) 
analīzi; drošuma pētījumiem pēc atļaujas piešķiršanas (PASS) un pieprasījumiem. 
Pieprasījums ir procedūra, kad drošuma apsvērumu dēļ tiek pieprasīta zāļu izpēte 
Farmakovigilances riska novērtēšanas komitejā. 
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Izmaksu un ieņēmumu sadale starp EZA un VKI 
Uzdevumus par visaptverošas zāļu drošuma sistēmas nodrošināšanu ES līmenī kopīgi veic 
EZA un dalībvalstis. Tādēļ Komisija ierosina iekasētās maksas sadalīt šo abu pušu starpā, 
neparedzot uzņēmumiem par vienu un to pašu darbību dubultu samaksu.

Atlaides un atbrīvojumi
Komisija ierosina piemērot atlaides MVU un attiecībā uz ģenēriskajām zālēm, tradicionāli 
lietotām zālēm, kā arī augu izcelsmes zālēm un homeopātiskajām zālēm, par kurām ir saņemta 
parastā tirdzniecības atļauja. Tiek ierosināts no jebkādas maksas atbrīvot reģistrētās augu 
izcelsmes zāles un homeopātiskās zāles, kā arī mikrouzņēmumus.

Referentes viedoklis
Referente saprot, ka ir steidzami jāizveido finansēšanas mehānisms, tādēļ ierosina attiecīgas 
izmaiņas Komisijas priekšlikumā, lai varētu panākt ātru vienošanos šajā jautājumā. Nākamajā 
gadā ir paredzēts pilnībā pārskatīt farmakovigilances maksas un tad vajadzības gadījumā var 
ierosināt visas sistēmas pamatīgu pārbaudi, bet pagaidām referente sniedz sekojošus 
priekšlikumus.

Fiksētā maksa: tā ir paredzēta, lai segtu EZA izmaksas par dažādām farmakovigilances 
darbībām, tostarp signālu noteikšanu. Tā kā dažas dalībvalstis arī paredz uzņēmumiem maksu 
par signālu noteikšanu, ir bažas, ka tiem varētu nākties maksāt dubultīgi. Tādēļ referente 
ierosina samazināt EZA iekasēto summu un darbības jomu, par kuru iekasē minēto maksu, 
tajā iekļaujot vienīgi uzdevumus, kurus veic EZA: Eudravigilance, 57. pantā minētā datubāze, 
PSUR repositārijs un literatūras uzraudzība, fiksēto maksu pārveidojot par uzturēšanas maksu 
saistībā ar EZA veiktajām farmakovigilances darbībām. Turklāt referente uzskata, ka 
iepakojuma lielums kā princips, pēc kura nosaka vienību, par kuru iekasē maksu, nav pati 
labākā sistēma, jo tablešu skaits iepakojumā neattiecas uz farmakovigilances jomu, un tas 
dažus uzņēmumus, piemēram, ģenērisko zāļu ražošanas uzņēmumus, varētu nostādīt 
neizdevīgā stāvoklī. Tā vietā labāk būtu noteikt maksu pēc tā, cik daudz atļauju uzņēmumam 
ir par aktīvo vielu un farmaceitisko formu. Referente ierosina arī likvidēt 20 % atlaidi par 
ģenēriskajām zālēm.
Maksa par pieprasījuma procedūru: drošuma risku izpēte var būt dārga un tajā var būt 
iesaistīta vesela zāļu grupa un vairākas atšķirīgas aktīvās vielas. Šajā jomā var būt dažāds 
darba apjoms, kas ir atkarīgs no pieprasījuma sarežģītības, līdz ar to referente ierosina maksas 
noteikšanā ņemt vērā šo aspektu. Referente arī vēlas nodrošināt, ka dalībvalstu referenti un 
līdzreferenti par savu darbu saņem pienācīgu atlīdzību, lai viņi būtu motivēti brīvprātīgi 
pieteikties veikt ar pieprasījumu apstrādi saistītu darbā. 
Šajā fāzē referente neparedz izmaiņas PSUR un PASS procedūru maksā, izņemot attiecībā uz 
definīciju vienībām, par kurām jāmaksā. 


