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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 regulai, ar kuru attiecībā uz 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0664),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0515/2008),

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

– ņemot vērā Līguma par ES 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, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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.

Grozījums Nr. 1

Regulas 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāsaņem elektroniski paziņojumi, ja tirdzniecības atļauju turētāji datubāzē 
Eudravigilance iesniedz ziņojumu par nopietnām varbūtējām blakusparādībām, kas 
vērojamas to teritorijā, un tas būs kā papildu nodrošinājums tam, lai valstu kompetentās 
iestādes šo informāciju nepalaistu garām vai neatstātu bez ievērības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

resursu pieejamību saistībā ar 
farmakovigilances novērtējumiem 
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteju. Komitejā jāiekļauj pa vienam 
pārstāvim no katras dalībvalsts un septiņi 
locekļi, kurus izvirza Komisija, tostarp 
vismaz viens profesionālis, kas pārstāv 
veselības aprūpes nozari, un vismaz viens 
pacientu pārstāvis. Komitejas locekļiem 
vajadzētu būt kompetentiem zāļu drošuma 
jautājumos, tostarp jautājumos par riska 
noteikšanu, novērtēšanu, samazināšanu līdz 
minimumam un paziņošanu, un 
jautājumos, kas ir saistīti ar drošuma 
pētījumiem pēc atļaujas piešķiršanas un 
farmakovigilances kontroli.

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances riska novērtējuma komitejai (FRNK) būtu jākļūst par reprezentatīvu 
komiteju, jo farmakovigilance ir tik ļoti nozīmīgs ar sabiedrības veselību saistīts jautājums, ka 
ikviena dalībvalsts vēlēsies būt tiesīga darboties komitejā un piedalīties apspriedēs. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu saskaņotu rīcību visā 
Kopienā attiecībā uz cilvēkiem paredzēto 
zāļu drošuma jautājumiem, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējai komitejai jāatbalsta
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja un 
koordinācijas grupa, kas ir izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas 
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 
attiecībā uz visiem jautājumiem, kas ir 
saistīti ar cilvēkiem paredzēto zāļu 

(9) Lai nodrošinātu saskaņotu rīcību visā 
Kopienā attiecībā uz cilvēkiem paredzēto 
zāļu drošuma jautājumiem, Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komitejai un koordinācijas 
grupai, kas ir izveidota saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
6. novembra Direktīvu 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, būtu jāņem 
vērā Farmakovigilances riska 
novērtējuma komitejas ieteikumi attiecībā 
uz visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar 
cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci. 
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farmakovigilanci. Tomēr, lai nodrošinātu 
novērtējumu konsekvenci un 
nepārtrauktību, ar cilvēkiem paredzētajām 
zālēm, kas ir atļautas saskaņā ar šo regulu, 
saistītā riska un ieguvumu attiecības 
novērtējumam jāpaliek Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komitejas un to kompetento 
iestāžu atbildībā, kas piešķir tirdzniecības 
atļaujas.

Tomēr, lai nodrošinātu novērtējumu 
konsekvenci un nepārtrauktību, ar 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, kas ir 
atļautas saskaņā ar šo regulu, saistītā riska 
un ieguvumu attiecības novērtējumam 
jāpaliek Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejas un to kompetento iestāžu 
atbildībā, kas piešķir tirdzniecības atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Ja FRNK jābūt reprezentatīvai komitejai, ir jāpalielina tās pilnvaras attiecībā uz Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteju (CPZK) un koordinācijas grupu. Ne CPZK, ne koordinācijas grupa 
nav specializējušās jautājumos par farmakovigilanci — to uzdevums ir riska un priekšrocību 
līdzsvarošana kopumā. Lai nepieļautu pienākumu lieku dublēšanos, FRNK vajadzētu būt 
vienīgajai struktūrai, kas atbild par farmakovigilanci un riska novērtēšanu. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ja par zālēm izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu, vai ja pastāv nosacījumi 
vai ierobežojumi zāļu drošai un efektīvai 
lietošanai, tad tirgū būtu jāīsteno šo zāļu
stingra pārraudzība. Jāaicina, lai pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
visām novērotajām blakusparādībām, ko 
izraisa zāles, kuru apraksta kopsavilkumā 
un lietošanas pamācībā ir norādīts melns 
trīsstūris un atbilstīgs paskaidrojošs 
teikums, un Aģentūrai būtu jāatjaunina 
šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi, kas pievienoti informācijai par zālēm, kuru lietošanu stingri pārrauga, ļaus 
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veselības nozares profesionāļiem un pacientiem noteikt jaunas, stingri pārraugāmas zāles un 
veicinās viņu pienākumu ziņot par jebkādām blakusparādībām, kas varētu rasties. 

Melnā trīsstūra simbolu jau izmanto, lai apzīmētu jaunas zāles, kuru lietošanu stingri 
pārrauga visā ES (tās ir zāles, uz kurām attiecas atļauju centralizētās izsniegšanas 
procedūra).

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šī direktīva būtu jāpiemēro, 
neskarot 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 mērķis, kurš attaisno 
identificējamu veselības datu apstrādi 
tiktāl, cik tos apstrādā vienīgi 
nepieciešamības gadījumā, un iesaistītās 
personas novērtē šādu datu apstrādes 
nepieciešamību ikvienā 
farmakovigilances procesa posmā.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums attiecas tikai uz īpaši sensitīvu personisku informāciju, kas būtu pilnībā 
jāaizsargā. Tomēr vajadzētu būt iespējai apstrādāt personas datus Eudravigilance sistēmā, 
vienlaikus ievērojot arī ES tiesību aktus par personas datu aizsardzību. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
5. pants - 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai tā pildītu farmakovigilances 
uzdevumus, tā ņem vērā 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētās 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas ieteikumus. 

Lai labāk atspoguļotu Farmakovigilances 
riska novērtējuma komitejas pilnvaras, no 
tās nosaukuma būtu jāsvītro vārds 
“padomdevēja”.
Ja šo priekšlikumu pieņems, komitejas 
nosaukums jāmaina visā tekstā.

Or. en

Pamatojums

Ja FRNK jābūt reprezentatīvai komitejai, ir jāpalielina tās pilnvaras attiecībā uz Cilvēkiem
paredzēto zāļu komiteju (CPZK). CPZK nav specializējusies jautājumos par 
farmakovigilanci — tās uzdevums ir riska un priekšrocību līdzsvarošana kopumā. Lai 
nepieļautu pienākumu lieku dublēšanos, FRNK vajadzētu būt vienīgajai struktūrai, kas atbild 
par farmakovigilanci un riska novērtēšanu. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28. pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz novērtējuma ziņojumu, tā 
formulē ieteikumu Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komitejai. 

Or. en

Pamatojums

CPZK būtu vairāk jāņem vērā FRNK viedoklis, un tā var nepiekrist FRNK ieteikumam tikai 
tad, ja šāds lēmums pieņemts, ievērojot zinātniskus un sabiedrības veselības interešu 
apsvērumus. 
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja var 
pieņemt atzinumu, kas atšķiras no 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas ieteikuma, tikai tad, ja ir 
pamatoti zinātniski un ar sabiedrības 
veselību saistīti apsvērumi. Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteja izskaidro šos 
apsvērumus pamatojumā, kuru tā 
pievieno atzinumam.

Ja atzinumā noteikts, ka ir nepieciešama 
regulējoša rīcība, Komisija pieņem 
lēmumu, lai izmainītu, apturētu vai anulētu 
tirdzniecības atļauju. Lai pieņemtu minēto 
lēmumu, piemēro šīs regulas 10. pantu. Ja 
Komisija šādu lēmumu pieņem, tā var arī 
pieņemt lēmumu, kurš adresēts 
dalībvalstīm atbilstīgi Direktīvas 
2001/83/EK 127.a pantam.

Ja atzinumā noteikts, ka ir nepieciešama 
regulējoša rīcība, Komisija pieņem 
lēmumu, lai izmainītu, apturētu vai anulētu 
tirdzniecības atļauju. Lai pieņemtu minēto 
lēmumu, piemēro šīs regulas 10. pantu. Ja 
Komisija šādu lēmumu pieņem, tā var arī 
pieņemt lēmumu, kurš adresēts 
dalībvalstīm atbilstīgi Direktīvas 
2001/83/EK 127.a pantam.

Or. en

Pamatojums

CPZK būtu vairāk jāņem vērā FRNK viedoklis, un tā var nepiekrist FRNK ieteikumam tikai 
tad, ja šāds lēmums pieņemts, ievērojot zinātniskus un sabiedrības veselības interešu 
apsvērumus. 
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Lai veiktu novērtējumu, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komiteja var rīkot atklātu uzklausīšanu.
Atklāto uzklausīšanu izsludina Eiropas 
zāļu drošuma mājaslapā. Paziņojumā 
norāda, kā tirdzniecības atļaujas turētāji 
un sabiedrība var piedalīties 
uzklausīšanā. 
Aģentūra sniedz iespēju visiem, kuri to 
pieprasījuši, piedalīties uzklausīšanā 
klātienē vai arī, izmantojot tīmekļa 
tehnoloģiskos risinājumus.
Ja tirdzniecības atļaujas turētājs vai cita 
persona vēlas sniegt informāciju un šī 
informācija ir konfidenciāla 
komercinformācija, kas saistīta ar šīs 
uzklausīšanas tēmu, tā var lūgt atļauju 
iesniegt Farmakovigilances riska 
novērtējuma komitejai minētos datus 
slēgtā uzklausīšanā.

Or. en

Pamatojums

Ir ierosināts izdarīt līdzīgu grozījumu arī direktīvā. Tādējādi Farmakovigilances riska 
novērtējuma komiteja, izvērtējot zāles, uz kurām attiecas centralizētās un decentralizētās 
atļauju izsniegšanas procedūras, varēs rīkot atklātas uzklausīšanas, ja tā uzskatīs tās par 
nepieciešamām. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 12. punkts - a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
56. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts saskaņā ar 3. un 4. grozījumu.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejā ir:

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

a) pa vienam pārstāvim un pa vienam šā 
pārstāvja aizstājējam no katras 
dalībvalsts, kurus ieceļ valstu kompetentās 
iestādes, apspriežoties ar valdi;

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

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

Viena dalībvalsts var lūgt citai dalībvalstij 
aizstāt to komitejā.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

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

Or. en

Pamatojums
FRNK vajadzētu būt reprezentatīvai komitejai, tomēr līdzdarbība tajā ir uzskatāma drīzāk par 
tiesībām, nevis par pienākumu, un, ja dalībvalsts nevēlas komitejā iecelt savu pārstāvi, tad 
būtu jānodrošina iespēja, ka tā savas funkcijas var deleģēt citai dalībvalstij.
Lai palielinātu farmakovigilances procesa pārredzamību, referente ierosina iecelt FRNK vēl 
vismaz divus papildu locekļus, kas pārstāvētu pacientus un veselības aprūpes speciālistus. 
Līdzīgi ir izveidotas tādas Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras komitejas kā Reti sastopamu 
slimību ārstēšanas zāļu komiteja, Pediatrijas komiteja un Uzlabotas terapeitiskās iedarbības 
zāļu komiteja.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējas komitejas locekļus ieceļ, 
balstoties uz viņu atbilstošo pieredzi 
cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilances un riska novērtējumu 
jomā, lai garantētu speciālistu 
kvalifikācijas augstāko līmeni un plašu 
attiecīgo kompetenču spektru. Šajā nolūkā 
Aģentūras izpilddirektors palīdz valdei un 
Komisijai, lai nodrošinātu, ka komitejas 
galīgais sastāvs aptver zinātniskās jomās, 
kas atbilst tās uzdevumiem.

2. Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas locekļus ieceļ, balstoties uz viņu 
atbilstošo pieredzi cilvēkiem paredzēto 
zāļu farmakovigilances un riska 
novērtējumu jomā, lai garantētu speciālistu 
kvalifikācijas augstāko līmeni un plašu 
attiecīgo kompetenču spektru. Šajā nolūkā 
Aģentūras izpilddirektors palīdz valdei,
Komisijai un dalībvalstīm, lai nodrošinātu, 
ka komitejas galīgais sastāvs aptver 
zinātniskās jomās, kas atbilst tās 
uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 12. grozījumu.
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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 blakusparādības ik gadu izraisa 197 000 nāves gadījumu ES. Klīniskā izpēte var 
neuzrādīt zāļu blakusparādības, 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 
blakusparādībām 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 blakusparādībām, savukārt valsts 
iestādes šīs blakusparādības pienācīgi reģistrē, lai varētu atklāt “signālus”, kas norāda uz 
iespējamām problēmām. Šie signāli pēc tam jākontrolē ar darbībām, kas var ietvert izmaiņas 
zāļu lietošanas noteikumos, pilnīgāku informāciju par zāļu lietošanu vai pilnīgu zāļu 
izņemšanu no apgrozības nopietnu blakusparādību gadījumos. Stiprinot sadarbību 
farmakovigilances jomā ES līmenī, priekšrocība ir lielāks kopējais ziņoto blakusparādību 
skaits, kas nozīmē, ka daudz ātrāk var atlasīt retos paraugus, izvairīties no dubulta darba, 
kontrolējot vienas un tās pašas blakusparādības 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 blakusparādībām, 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.
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1. ES Farmakovigilances komitejas stiprināšana 

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 (CPZK) rīcību ar 
iegūtajiem datiem. Tomēr referente uzskata, ka FRNPK lomu var stiprināt vēl vairāk, 
piešķirot tai pilnvaras ieteikt CPZK pasākumus, nevis vienkārši sniegt tai padomus, un 
palielinot tās biedru skaitu pa vienam pārstāvi 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 
blakusparādībām un veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem jāturpina ziņot par 
blakusparādībām savai kompetentajai iestādei, nevis tieši Eudravigilance (ES blakusparādību 
datubāze). Referente izprot dalībvalstu bažas par Komisijas priekšlikumu atļaut uzņēmumam 
iesniegt vienu ziņojumu par blakusparādībām 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 blakusparādībām, 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 blakusparādību 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 blakusparādībām kompetentajai varas iestādei, un vēlas stiprināt to lomu, lai informētu 
pacientus un mudinātu tos ziņot.

5. Pacientu loma

Pacientiem ir galvenā nozīme blakusparādību “signālu noteikšanā”. Referente atbalsta 
priekšlikumus par pacientu informētības veicināšanu un stingri atbalsta jaunos noteikumus, 
kas ļaus pacientiem tieši ziņot par blakusparādībām, tomēr, viņasprāt, tas būtu jāizlemj 
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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.
 Tādēļ referente atbalsta arī priekšlikumu attiecībā uz zālēm, kuru lietošanu stingri pārrauga, 
un uzskata, ka sistēmai būtu ne tikai jāinformē pacienti, kuriem ir izrakstītas jaunas zāles, bet 
arī viņi jāmudina ziņot par blakusparādībām. 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 blakusparādībām 

Jaunā sistēma rosina kompetentās iestādes un uzņēmumus ziņot Eudravigilance datubāzē par 
visām blakusparādībām (ne tikai nopietnām). Tas nozīmē, ka pirmo reizi informācija par 
visām blakusparādībām 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 blakusparādības. Ja visas blakusparādības tiks reģistrētas Eudravigilance, 
referente uzskata, ka būtu loģiski ierobežot prasību uzņēmumiem ziņot par blakusparādībām 
regulāros ziņojumu par drošumu atjauninājumos. Tā vietā, lai iesniegtu tikai neapstrādātus 
datus, uzņēmumiem vajadzēs analizēt blakusparādības 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 regulāriem ziņojumu par drošumu 
atjauninājumiem, kas daudzi palikuši neizlasīti. Ātrums, ar kādu Eudravigilance tiek ziņots 
par blakusparādībām, ir pats svarīgākais pacientu drošībai. Tādēļ referente ir nobažījusies par 
to, ka gan uzņēmumi, gan dalībvalstis nepilda pašreiz spēkā esošo prasību ziņot par 
blakusparādībām 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 
steidzamības procedūra. Nopietnu blakusparādību gadījumā dalībvalstīm jādarbojas ātri un 
kopā.
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9. Pārredzamība 

Referente atzinīgi vērtē priekšlikumus, kas veicina lielāku pārredzamību ES 
farmakovigilances sistēmā. Viņa atzinīgi vērtē interneta vietnes paplašināšanu un publiskas 
uzklausīšanas izmantošanu, lai apkopotu pierādījumus par blakusparādībām. Viņa uzskata, ka 
publiskas uzklausīšanas būtu jāizmanto ne tikai steidzamas rīcības gadījumā, bet tās varētu 
būt noderīgi instrumenti arī parastas farmakovigilances gadījumā, un attiecībā uz šo viņa ir 
ierosinājusi grozījumu.


