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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances 
jomā groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm
(COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0665),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0514/2008),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 114. pantu un 
168. panta 4. punkta c) apakšpunktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2009),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kā norādīts turpmāk tekstā;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja 2009. gada 22. aprīļa 
atzinumu1,

                                               
1 OV C 229, 23.9.2009., 19. lpp.



PE430.927v01-00 6/26 PR\798816LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu 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 intensīvai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blaknēm, šīs zāles norādot ar melnu 
trijstūri un sniedzot attiecīgu 
paskaidrojumu 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

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi uz intensīvi uzraudzītām zālēm palīdzēs gan veselības aprūpes 
speciālistiem, gan pacientiem ievērot jaunās zāles, kuras tiek intensīvi uzraudzītas, un 
palielinātu viņu informētību par iespēju ziņot negatīvas reakcijas gadījumā.

Melnu trijstūri jau pašlaik visā ES lieto kā apzīmējumu intensīvi uzraudzītām jaunām zālēm 
(zālēm, uz kurām attiecas centralizētā atļauju izsniegšanas procedūra).
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu 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, paļautos uz 
ieteikumiem, ko sniedz Aģentūras 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteja.

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances riska novērtējuma komitejas (FRNK) pilnvaras salīdzinājumā ar 
koordinācijas grupas pilnvarām būtu jāpalielina. Koordinācijas grupa nav farmakovigilances 
speciālistu struktūra — tās uzdevums ir līdzsvarot kopējos riskus un ieguvumus. FRNK būtu 
jābūt vienīgajai struktūrai, kas atbildīga par farmakovigilanci un riska novērtējumu, lai 
novērstu nepamatotu uzdevumu dublēšanos.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu 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 varbūtējām
blaknēm, pareizu, nepareizu, ļaunprātīgu 
lietošanu un ārstniecības kļūdām, un 
nodrošinātu pārraudzības kvalitāti, veicot 
to gadījumu pēckontroli, kad ir aizdomas 
par blaknēm.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir neskaidrs, un tajā ieteikts farmakovigilances sistēmu izmantot 
informācijas vākšanai par ārstniecības kļūdām kopumā.  Ir vajadzīgs precizējums attiecībā uz 
kontekstu, par kādām ārstniecības kļūdām ir jāziņo — tikai par tām ārstniecības kļūdām, par 
kurām ir aizdomas, ka tās izraisījušas iespējamas blaknes.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu 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 blaknēm, tirdzniecības atļaujas 
turētājiem un dalībvalstīm būtu jāziņo par 
minētajām blaknēm, 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 būtu vienlaicīgi jāinformē 
attiecīgās dalībvalstis par ziņojumiem, ko 
iesnieguši tirdzniecības atļaujas turētāji.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis būtu elektroniski jābrīdina, ja tirdzniecības atļaujas turētāji iesniedz 
Eudravigilance datubāzei ziņojumus par iespējamām nopietnām blaknēm, kas novērotas to 
teritorijā, un tā būtu papildu pārbaude, lai nepieļautu, ka valstu kompetentās iestādes palaiž 
garām vai neievēro šo informāciju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai īstenotu noteikumus, kas saistīti ar 
farmakovigilanci, dalībvalstīm jānodrošina, 
ka tirdzniecības atļaujas turētājiem piemēro 
efektīvu, samērīgu un preventīvu sodu par 

(27) Lai īstenotu noteikumus, kas saistīti ar 
farmakovigilanci, dalībvalstīm jānodrošina, 
ka tirdzniecības atļaujas turētājiem piemēro 
efektīvu, samērīgu un atturošu sodu par 
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farmakovigilances pienākumu nepildīšanu. farmakovigilances pienākumu nepildīšanu. 
Ja tirdzniecības atļaujā iekļautie 
nosacījumi nav izpildīti noteiktajā 
termiņā, valsts kompetentajām iestādēm 
būtu jābūt tiesīgām pārskatīt piešķirto 
tirdzniecības atļauju.

Or. en

Pamatojums

Pieredze rāda, ka daudzos gadījumos, kad uzņēmumiem pēc atļaujas saņemšanas ir bijuši 
jāveic drošuma pētījumi, tie nav to darījuši. Ļoti ienesīgu zāļu gadījumā sodanaudas ne 
vienmēr ir atturošas, tāpēc tiesību aktā būtu skaidri jāpasaka, ka dalībvalstīm ir arī iespēja 
apturēt vai atsaukt tirdzniecības atļauju.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Šī direktīva būtu jāpiemēro, 
neierobežojot Direktīvu 95/46/EK un 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. 
Sabiedrības veselības aizsardzība ir 
būtisks sabiedrības interešu jautājums, 
kas attaisno identificējamu veselības datu 
apstrādi, ja vien to dara tikai 
nepieciešamības gadījumā un iesaistītās 
puses novērtē šādu datu apstrādes 
nepieciešamību katrā farmakovigilances 
procesa posmā.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums attiecas uz ļoti konfidenciālu personas informāciju, kas būtu pilnībā jāaizsargā. 
Tomēr ir jābūt iespējai apstrādāt personas datus Eudravigilance sistēmā, vienlaikus ievērojot 
ES datu aizsardzības tiesību aktus.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 28.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) iekļauj šādu punktu:
28.e Komerciāli konfidenciāla 
informācija: dokumentus, datus vai 
informāciju uzskata par komerciāli 
konfidenciāliem, ja šādu dokumentu, datu 
vai informācijas izpaušana izraisītu 
būtisku kaitējumu tirdzniecības atļaujas 
turētāja komerciālajām interesēm, ja vien 
nepastāv sabiedrībai sevišķi svarīgi 
apsvērumi veikt izpaušanu neatkarīgi no 
šāda kaitējuma.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt labāku līdzsvaru starp pārredzamību un aizsargājamas informācijas 
komerciālo konfidencialitāti. Lai to nodrošinātu, likumdošanā skaidri jādefinē „komerciāli 
konfidenciālas informācijas” jēdziens. Īpaša definīcija, kurā ņemtas vērā farmācijas nozares 
īpatnības un atspoguļoti sabiedrības veselības apsvērumi, sniegtu norādes par to, kāda veida 
informāciju var izpaust sabiedrībai un kāda veida informāciju drīkst likumīgi neizpaust.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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 

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

apzīmējums          : „Šīs zāles tiek intensīvi
uzraudzītas. Par visām varbūtējām blaknēm 
jāziņo <valsts kompetentās iestādes 
nosaukums un tīmekļa vietnes adrese>.”

Or. en

Pamatojums

It īpaši veselības jomas speciālisti jau zinās melnā trijstūra simbolu, ko visā ES lieto kā 
apzīmējumu intensīvi uzraudzītām jaunām zālēm (zālēm, uz kurām attiecas centralizētā 
atļauju izsniegšanas procedūra).

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus. 

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus. Ja 
tirdzniecības atļaujā iekļautie nosacījumi 
nav izpildīti noteiktajā termiņā, 
kompetentajām iestādēm jābūt iespējai 
pārskatīt piešķirto tirdzniecības atļauju.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 18. apsvēruma grozījumam.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu otro un trešo daļu: b) pievieno šādu otro un trešo daļu:
Informāciju, kas minēta pirmās daļas Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
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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”.

aa) punktā, norāda melni ierāmētā lodziņā. 
Vienu gadu visu jauno vai grozīto tekstu 
izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 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>.”

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu, pirms kura ir 
simbols       : „Šīs zāles tiek intensīvi
uzraudzītas. Par visām varbūtējām blaknēm 
ziņojiet jūsu ārstam, farmaceitam vai
<valsts kompetentās iestādes nosaukums, 
tīmekļa vietnes adrese, pasta adrese un/vai 
tālruņa numurs>.”

Or. en

Pamatojums

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts – vii a) daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii a) Par zālēm, kuras nav iekļautas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. pantā 
minētajā sarakstā, jāsniedz šāds 
paziņojums: „Par varbūtējām blaknēm
ziņojiet jūsu ārstam, farmaceitam vai 
<valsts kompetentās iestādes nosaukums, 
tīmekļa adrese, pasta adrese un/vai 
tālruņa numurs>”;
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Or. en

Pamatojums

Valsts kompetentās iestādes kontaktinformāciju vajadzētu norādīt arī tad, ja zāles netiek 
intensīvi uzraudzītas. Lietošanas instrukcijā pašlaik sniedz tikai tirdzniecības atļaujas 
turētāja nosaukumu un adresi, nosaukumu tā ieceltajiem pārstāvjiem dalībvalstīs un ražotāja 
nosaukumu un adresi. Ja dalībvalstīm jāmudina tieši ziņot valsts kompetentajām iestādēm 
(skatīt 14. grozījumu), tad jāsniedz šo iestāžu kontaktinformācija. Pacienti jāinformē arī par 
to, ka viņi var ziņot savam veselības aprūpes speciālistam.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu 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. 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.

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. Aģentūrai 
koordinējot, tās nodrošina regulāras 
neatkarīgas farmakovigilances sistēmas 
revīzijas veikšanu 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. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir desmitkārt lielāka iespējamība nekā uzņēmumiem aizkavēties ar ziņošanu par 
blaknēm Eudravigilance datubāzei. Pašlaik aptuveni puse no dalībvalstu ziņojumiem par 
blaknēm netiek saņemti 15 dienu termiņā. Šāda kavēšanās rada risku sabiedrības veselībai, 
un neatkarīgām revīzijām ir lielākas iespējas nekā iekšējām revīzijām efektīvāk risināt šo 
problēmu.
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Grozījums Nr. 14

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

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, farmaceitus un citus 
veselības aprūpes speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm par varbūtējām 
blaknēm; šajos pasākumos ietver veselības 
aprūpes speciālistu apmācību un uz 
pacientiem vērstu sabiedrības 
informēšanas kampaņu;
1a) veicina pacientu tiešu ziņošanu, 
nodrošinot alternatīvas ziņošanas iespējas 
papildus iespējām to darīt, izmantojot 
tīmekli; 

Or. en

Pamatojums

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas 1. punkta nolūkā dalībvalstis 
var noteikt īpašas prasības ārstiem, 

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

farmaceitiem un citiem medicīnas 
speciālistiem par ziņošanu attiecībā uz 
varbūtējām bīstamām vai neparedzētām 
zāļu blaknēm.

Ziņošanai par varbūtējām ārstniecības 
kļūdu izraisītām blaknēm jābūt anonīmai, 
bez vainīgo meklēšanas, un tā jāuzskata 
par profesionālo noslēpumu.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina jaunu definīciju blaknēm, kas pirmo reizi ietvertu ārstniecības kļūdas 
izraisītas blaknes. Pacientu drošības jomā strādājošie ir liecinājuši, ka „vainīgo 
nemeklēšanas kultūra” ir svarīga, lai mudinātu ziņot. Veselības aprūpes speciālistus 
nevajadzētu atturēt no ziņošanas par blaknēm, izraisot bailes no vēlākām tiesas prasībām.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts – 1. 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 blaknēm, 
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. 
Tiek izveidota sistēma dalībvalstu 
vienlaicīgai informēšanai par šiem 
iesniegtajiem ziņojumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis būtu elektroniski jābrīdina, ja tirdzniecības atļaujas turētāji iesniedz 
Eudravigilance datubāzei ziņojumus par iespējamām nopietnām blaknēm, kas novērotas to 
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teritorijā, un tā būtu papildu pārbaude, lai nepieļautu, ka valstu kompetentās iestādes palaiž 
garām vai neievēro šo informāciju.

Grozījums Nr. 17

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

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 
blaknes, kas atklātas to teritorijā un uz 
kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma mājaslapās.

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blaknēm varētu iesniegt valsts zāļu 
drošuma tīmekļa portālos.

Or. en

Pamatojums

Šī izmaiņa pielāgo pantu 11., 12. un 14. grozījumam. Pacientiem jābūt iespējai iesniegt 
ziņojumus elektroniski, tomēr nevajadzētu izslēgt iesniegšanu arī citos veidos. Dalībvalsts ir 
atbildīga par ziņojuma pārveidošanu elektroniskā formā, kas saderīga ar Eudravigilance.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad beidzies 2. punktā minētais termiņš, 
kas noteikts, lai tirdzniecības atļaujas 
turētājs varētu sniegt komentārus, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pieņem novērtējuma ziņojumu ar 
vai bez izmaiņām, ņemot vērā saskaņā ar 
minēto punktu iesniegtos komentārus.

3. Kad beidzies 2. punktā minētais termiņš, 
kas noteikts, lai tirdzniecības atļaujas 
turētājs varētu sniegt komentārus, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteja savā nākamajā sanāksmē pieņem 
novērtējuma ziņojumu ar vai bez 
izmaiņām, ņemot vērā saskaņā ar minēto 
punktu iesniegtos komentārus.
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Tā izstrādā ieteikumu koordinācijas 
grupai, pamatojoties uz novērtējuma 
ziņojumu. 
Vārds „padomdevēja” jāsvītro no 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas nosaukuma, lai šis nosaukums 
labāk atbilstu komitejas pilnvarām. 
Grozījuma pieņemšanas gadījumā šo 
nosaukumu izmaina visā tekstā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 3. grozījumu. Farmakovigilances riska novērtējuma komitejas (FRNK) pilnvaras 
salīdzinājumā ar koordinācijas grupas pilnvarām būtu jāpalielina. Koordinācijas grupa nav 
farmakovigilances speciālistu struktūra — tās uzdevums ir līdzsvarot kopējos riskus un 
ieguvumus. FRNK būtu jābūt vienīgajai struktūrai, kas atbildīga par farmakovigilanci un 
riska novērtējumu, lai novērstu nepamatotu uzdevumu dublēšanos.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.g pants – 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 30 dienu laikā pēc 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas ieteikuma saņemšanas pieņem 
atzinumu par attiecīgo tirdzniecības atļauju 
saglabāšanu, izmainīšanu, apturēšanu vai 
anulēšanu, kā arī par atzinuma īstenošanas 
grafiku. 

Or. en
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Pamatojums

FRNK atzinums būtu vairāk jāņem vērā koordinācijas grupā un Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejā (CHMP), kam būtu jābūt iespējai neievērot FRNK ieteikumu tikai tad, ja šāds 
lēmums pamatots ar zinātniskiem un sabiedrības veselības apsvērumiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.g pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 komitejas ieteikuma
saņemšanas pieņem atzinumu par attiecīgo 
tirdzniecības atļauju saglabāšanu, 
izmainīšanu, apturēšanu vai anulēšanu. 

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja tādu 
atzinumu, kas atšķiras no 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas ieteikuma, pieņem tikai tad, ja 
šādu rīcību pamato būtiski zinātniski un 
sabiedrības veselības apsvērumi. 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja šos 
apsvērumus paskaidro pamatojumā, ko 
pievieno savam atzinumam pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 107.g panta 1. punkta.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a iedaļa
Signāla noteikšana

107.h pants 107.h pants

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā 2. iedaļas nosaukums ir „Regulāri precizējuma ziņojumi par drošību”, tomēr 
107.h pants neattiecas uz šiem ziņojumiem. Tā vietā tajā noteikta procedūra Eudravigilance
datubāzes signālu noteikšanai un novērtēšanai, kas ir būtisks posms farmakovigilances 
sistēmā. Lai novērstu neskaidrības, šim pantam jābūt atsevišķā iedaļā ar attiecīgu 
nosaukumu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā novērtējuma nolūkā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteja var sarīkot atklātu uzklausīšanu.
Atklāto 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 izmantojot tīmekļa 
tehnoloģiskos risinājumus.
Ja tirdzniecības atļaujas turētājam vai 
citai personai, kura paredzējusi sniegt 
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informāciju, ir ar šo procedūru saistīti 
konfidenciāli komerciāli dati, tas var 
pieprasīt iespēju minētos datus 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejai sniegt slēgtā uzklausīšanā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā Farmakovigilances riska novērtējuma komitejai atklātas 
uzklausīšanas ļauts rīkot tikai „Kopienas” procedūrā, ko uzsāk, ja kāda dalībvalsts jau 
gatavojas apturēt vai izmainīt tirdzniecības atļauju. Ir lietderīgi Farmakovigilances riska 
novērtējuma komitejai ļaut izmantot atklātas uzklausīšanas arī ar nolūku palīdzēt novērtēt 
signālus, kas saņemti „parastās” procedūras gaitā — t. i., novērojot individuālus ziņojumus 
par blaknēm, kas iesniegti Eudravigilance datubāzei.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas procedūra Steidzama Savienības procedūra

Or. en

Pamatojums

Šajā iedaļā aprakstīta procedūra tūlītējai informēšanai un koordinācijai, ja kāda dalībvalsts 
konstatē nopietnus drošuma apsvērumus un rīkojas (vai apsver iespēju rīkoties), lai vienpusēji 
atsauktu vai pārtrauktu tirdzniecības atļauju. Ierosinātais virsraksts „Kopienas procedūra” 
neatspoguļo procedūras steidzamību un ir neskaidrs kontekstā ar centralizētajām un 
decentralizētajām zāļu atļauju izsniegšanas procedūrām.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.k pants – 2. punkts
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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 saskaņā ar 
direktīvas 107.h panta 2.a punktā noteikto 
procedūru. 

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.
Ja tirdzniecības atļaujas turētājam vai cita 
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.

Or. en

Pamatojums

Procedūra jau pirms tam ir noteikta citā pantā un nebūtu jāatkārto.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja procedūras darbības jomā, kā noteikts 
107.i panta 2) punktā, cita starpā nav 
tirdzniecības atļauju, kuras piešķirtas 
saskaņā ar saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, koordinācijas grupa 

1. Ja procedūras darbības jomā, kā noteikts 
107.i panta 2. punktā, cita starpā nav 
tirdzniecības atļauju, kuras piešķirtas 
saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 726/2004 
noteikto procedūru, koordinācijas grupa 
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30 dienu laikā pēc Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas 
komitejas ieteikuma saņemšanas to 
izskata un pieņem atzinumu par attiecīgo 
tirdzniecības atļauju saglabāšanu, 
grozīšanu, apturēšanu vai atcelšanu, kā 
arī par atzinuma īstenošanas grafiku.

rīkojas saskaņā ar 107.g panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Princips, ka CHMP un koordinācijas grupai jāpamato, kāpēc to atzinums atšķiras no FRNK 
ieteikuma, būtu jāattiecina arī uz novērtējumiem, ko veic saskaņā ar steidzamo Kopienas 
procedūru.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.l pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja procedūras darbības jomā, kā noteikts 
107.i panta 2) punktā, cita starpā nav 
tirdzniecības atļauju, kuras piešķirtas 
saskaņā ar saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, koordinācijas grupa
30 dienu laikā pēc Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas 
komitejas ieteikuma saņemšanas to 
izskata un pieņem atzinumu par attiecīgo 
tirdzniecības atļauju saglabāšanu, 
grozīšanu, apturēšanu vai atcelšanu, kā 
arī par atzinuma īstenošanas grafiku.

3. Ja procedūras darbības jomā, kā noteikts 
107.i panta 2. punktā, cita starpā nav 
tirdzniecības atļauju, kuras piešķirtas 
saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 726/2004 
noteikto procedūru, Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komiteja rīkojas saskaņā ar 107.g 
panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pie 107.l panta 1. punkta.
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PASKAIDROJUMS

Farmakovigilance ir sistēma, ko izmanto, lai pārraudzītu zāļu drošumu pēc tam, kad ir atļauts 
tās laist apgrozībā tirgū. Farmakovigilancei ir svarīga loma sabiedrības veselībā. Ir novērtēts, 
ka zāļu blaknes ik gadu izraisa 197 000 nāves gadījumu ES. Klīniskā izpēte var neuzrādīt zāļu 
blaknes, ja tās ir retas, parādās tikai pēc ilgstošas zāļu lietošanas vai saistītas ar mijiedarbību 
ar citām zālēm. Daudzi no mums atceras ar Thalidomide zāļu lietošanu saistīto traģēdiju, kas 
notika pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kā arī neseno gadījumu ar Viox. Tādēļ nav 
šaubu, ka sistēmas, lai novērotu zāļu lietošanu, ziņotu par blaknēm un meklētu paraugus 
(„noteiktu signālus”), ir Eiropas sabiedrības veselības politikas prioritāte.

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem zāles var atļaut divos veidos:
a) izmantojot centralizētu procedūru, kad farmācijas uzņēmums iesniedz pieteikumu Eiropas 
Zāļu aģentūrai (EZA), vai b) izmantojot savstarpējās atzīšanas sistēmu, kad viena valsts vada 
jaunu zāļu novērtēšanu un saskaņo to ar citām valstīm. Uz noteikta veida jauniem produktiem, 
piemēram, biotehnoloģiskajām, pretvēža, HIV un neirodeģeneratīvajām zālēm, attiecas
centralizētā sistēma. Noteikumi, kas reglamentē centralizēto procedūru, ir izklāstīti Regulā 
(EK) Nr. 726/2004, bet decentralizētās procedūras noteikumi — Direktīvā 2001/83/EK. Tā kā 
Komisijas priekšlikums ir saistīts ar noteikumu par farmakovigilanci precizēšanu, grozījumi ir 
jāizdara abos minētajos tiesību aktos. Referente ir sagatavojusi līdzīgus grozījumus, kas 
jāizdara gan regulā, gan direktīvā, bet, ņemot vērā abu tiesību aktu pārklāšanos, turpmākā 
informācija attiecas uz abiem tiesību aktiem.

Labas farmakovigilances sistēmas būtība izpaužas apstāklī, ka veselības aprūpes profesionāļi, 
farmācijas uzņēmumi un paši pacienti pienācīgi ziņo par blaknēm, savukārt valsts iestādes šīs 
blaknes pienācīgi reģistrē, lai varētu atklāt „signālus”, kas norāda uz iespējamām problēmām.
Pēc šiem signālu saņemšanas jāveic pasākumi, kas var ietvert izmaiņas zāļu lietošanas 
noteikumos, pilnīgāku informāciju par zāļu lietošanu vai pilnīgu zāļu izņemšanu no 
apgrozības nopietnu blakņu gadījumos. Stiprinot sadarbību farmakovigilances jomā ES 
līmenī, priekšrocība ir lielāks kopējais ziņoto blakņu skaits, kas nozīmē, ka daudz ātrāk var 
atlasīt retos paraugus, izvairīties no dubulta darba, kontrolējot vienas un tās pašas blaknes 
dažādās dalībvalstīs, un vajadzības gadījumā ātri izņemt no apgrozības zāles, kuru lietošana 
nav droša. „Signālus” atlasa no dažādiem ziņojumiem, kas sniegti valsts kompetentajām 
iestādēm par blaknēm, regulāriem ziņojumu par drošumu atjauninājumiem, kurus 
uzņēmumiem ir pienākums iesniegt pēc zāļu laišanas tirgū, un no ekspertu pārbaudītiem zāļu 
izpētes dokumentiem. Pašreizējā ES farmakovigilances sistēma pēdējos gados ir attīstījusi 
labāku koordinācijas darbu starp dalībvalstīm. Ir izveidota vienota datubāze Eudravigilance, 
kurā apkopo datus, un darba grupa tiekas, lai apspriestu aktuālus jautājumus. Tomēr 
nepilnības spēkā esošajos tiesību aktos norāda, ka šo pieeju var raksturot kā ad hoc un tā ir 
visai pretrunīga.
Tādēļ Komisija ierosina veikt izmaiņas, lai stiprinātu ES farmakovigilanci un racionalizētu 
procedūras. Referente kopumā atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, bet ir pilnīgojusi tās 
priekšlikumus dažās jomās. Turpinājumā, pēc referentes domām, ir norādīti galvenie 
jautājumi.

1. ES Farmakovigilances komitejas stiprināšana
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Referente uzskata, ka Komisijai ir tiesības aizstāt pašreizējo Farmakovigilances darba grupu 
ar Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēju komiteju (FRNPK). Lielākā daļa 
ekspertu atzīst, ka pašreizējā darba grupas sistēma strādā diezgan specifiskā veidā, 
pievēršoties tikai tām zālēm, uz kurām attiecina centralizēto atļauju izsniegšanas procedūru, 
un nenodrošina visu sistēmu uzraugošās Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP) rīcību 
ar iegūtajiem datiem. Tomēr referente uzskata, ka FRNPK lomu var stiprināt vēl vairāk, 
piešķirot tai pilnvaras ieteikt CHMP pasākumus, nevis vienkārši sniegt tai padomus, un 
palielinot tās biedru skaitu līdz vienam pārstāvim no katras dalībvalsts. Lai uzlabotu FRNPK 
darba pārredzamību, referente arī ierosina iecelt komitejā divus papildu locekļus, kuri 
pārstāvēs pacientus un veselības aprūpes speciālistus, kā tas ir citās Eiropas Zāļu novērtēšanas 
aģentūras (EMEA) komitejās.

2. Dalībvalstu loma sistēmā

Referente uzskata, ka dalībvalstīm jāpaliek galvenajiem ES farmakovigilances sistēmas 
dalībniekiem. Komisija ir ierosinājusi, ka katras dalībvalsts kompetentajai iestādei jāturpina 
darboties kā centrālajai iestādei attiecībā uz visiem brīvprātīgajiem ziņojumiem par blaknēm 
un veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem jāturpina ziņot par blaknēm savai 
kompetentajai iestādei, nevis tieši Eudravigilance (ES blakņu datubāze). Referente izprot 
dalībvalstu bažas par Komisijas priekšlikumu atļaut uzņēmumam iesniegt vienu ziņojumu par 
blaknēm tikai Eudravigilance, nevis katrai dalībvalstij (skatīt 2. punktu). Viņa uzskata, ka 
dalībvalstis nekavējoties ir jāinformē gadījumā, ja uzņēmums ziņo Eudravigilance datubāzē 
par tā teritorijā konstatētajām blaknēm, un ierosina vienlaicīgi izveidot attiecīgo dalībvalstu 
brīdināšanas sistēmu.

3. Uzņēmumu loma sistēmā

Ir piedāvāti vairāki noderīgi grozījumi, kas skar uzņēmumus. Referente īpaši atzinīgi vērtē 
priekšlikumus, kas nodrošina labāku blakņu novērtējumu pārraudzību un saskaņošanu un 
novērš dubultu darbu dažādās dalībvalstīs. Tādēļ viņa atbalsta to, ka uzņēmumi ziņojumus 
Eudravigilance iesniedz tieši (ar 3. punktā minētajiem drošības mehānismiem), un darba 
dalīšanas mehānismus pastāvīgo drošības ziņojumu pārraudzīšanai, saskaņojot ar FRNPK.

4. Veselības aprūpes speciālistu loma

Referente atbalsta pasākumus, kas veicina brīvprātīgu veselības aprūpes speciālistu ziņošanu 
par blaknēm kompetentajai varasiestādei, un vēlas stiprināt to lomu, lai informētu pacientus 
un mudinātu tos ziņot.

5. Pacientu loma

Pacientiem ir galvenā nozīme blakņu „signālu noteikšanā”. Referente atbalsta priekšlikumus 
par pacientu informētības veicināšanu un stingri atbalsta jaunos noteikumus, kas ļaus 
pacientiem tieši ziņot par blaknēm, tomēr, viņasprāt, tas būtu jāizlemj kompetentajām 
iestādēm, nevis uzņēmumiem. Pašlaik tiešo ziņošanu akceptē tikai dažas dalībvalstis, bet 
tajās, kur šī sistēma pastāv, tā nav pārslogojusi kompetento iestādi.
Pacientiem jābūt informētiem arī par to, ka viņi lieto jaunas zāles.
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Tādēļ referente atbalsta arī priekšlikumu attiecībā uz zālēm, kuru lietošanu stingri uzrauga, un 
uzskata, ka sistēmai būtu ne tikai jāinformē pacienti, kuriem ir izrakstītas jaunas zāles, bet arī 
viņi jāmudina ziņot par blaknēm. Viņa ir iesniegusi vairākus grozījumus, kas uzlabos 
informāciju zāļu lietošanas pamācībā.

6. Zāļu lietošanas pamācība

Vairākas ieinteresētās personas nav iepriecinātas par Eiropas Komisijas priekšlikumu iekļaut 
zāļu lietošanas pamācībā „melno kasti” ar būtisku informāciju. Referente izprot šo 
satraukumu, it īpaši tādēļ, ka tas, kas ir būtiski vienam pacientam, var nebūt būtiski visiem 
pacientiem. Tomēr viņa uzskata, ka pašreizējā zāļu lietošanas pamācībās ietvertā informācija
nav apmierinoša no pacientu viedokļa un ka nepieciešams skaidrāk norādīt pacientiem par 
zāļu galvenajām īpašībām. Iespējams, ka vislabākais risinājums būtu atlikt šo problēmu, līdz 
notiks zāļu lietošanas pamācībās ietvertās informācijas vispārēja pārskatīšana. Tādēļ viņa pati 
nav iesniegusi nekādus grozījumus Komisijas priekšlikumiem.

7. Ziņošana par blaknēm

Jaunā sistēma rosina kompetentās iestādes un uzņēmumus ziņot Eudravigilance datubāzē par 
visām blaknēm (ne tikai nopietnām). Tas nozīmē, ka pirmo reizi informācija par visām 
blaknēm tiks centralizēta vienā vietā ES. Tas var būt vērtīgs izpētes instruments visiem.
Tomēr Komisijai jānodrošina, lai Eudravigilance varētu tikt galā ar informācijas pieplūdumu, 
izveidojot tādas sistēmas, kurās skaidri tiktu iezīmētas visnopietnākās blaknes. Ja visas 
blaknes tiks reģistrētas Eudravigilance, referente uzskata, ka būtu loģiski ierobežot prasību 
uzņēmumiem ziņot par blaknēm regulāros ziņojumu par drošumu atjauninājumos. Tā vietā, lai 
iesniegtu tikai neapstrādātus datus, uzņēmumiem vajadzēs analizēt blaknes un iesniegt savu 
konstatējumu kopsavilkumus. Tas ir īpaši svarīgi tādēļ, ka referentei ir zināms, ka 
kompetentās iestādes bieži ir pārpludinātas ar pagātnē saņemtu lielu daudzumu regulāro 
ziņojumu par drošumu atjauninājumiem, kas daudzi palikuši neizlasīti. Ātrums, ar kādu 
Eudravigilance tiek ziņots par blaknēm, ir pats svarīgākais pacientu drošībai. Tādēļ referente 
ir nobažījusies par to, ka gan uzņēmumi, gan dalībvalstis nepilda pašreiz spēkā esošo prasību 
ziņot par blaknēm 15 dienu laikā. Tomēr līdz šim dalībvalstis ir bijušas vislielākās 
„likumpārkāpējas”, jo ziņojumus ar novēlošanos iesniedza 5 % uzņēmumu, bet dalībvalstis —
50 %. Tādēļ referente ir mēģinājusi iekļaut tādus noteikumus, kas nodrošinātu labākus 
atbilstības mehānismus.

8. Steidzama rīcība vai „Kopienas procedūra”

Referente atzinīgi vērtē skaidrāku noteikumu iekļaušanu par to, kad būtu nepieciešama 
steidzamā procedūra. Nopietnu blakņu gadījumā dalībvalstīm jādarbojas ātri un kopā.

9. Pārredzamība

Referente atzinīgi vērtē priekšlikumus, kas veicina lielāku pārredzamību ES 
farmakovigilances sistēmā. Viņa atzinīgi vērtē interneta vietnes paplašināšanu un atklātas 
uzklausīšanas izmantošanu, lai apkopotu pierādījumus par blaknēm. Viņa uzskata, ka atklātas 
uzklausīšanas būtu jāizmanto ne tikai steidzamas rīcības gadījumā, bet tās varētu būt noderīgi 



PE430.927v01-00 26/26 PR\798816LV.doc

LV

instrumenti arī parastas farmakovigilances gadījumā, un attiecībā uz šo viņa ir ierosinājusi 
grozījumu.


