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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

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004 attiecībā uz farmakovigilanci
(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0051),

– 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–
0034/2012),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

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, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai atļautu zāļu uzraudzībā nodrošinātu 
pārredzamību, zāles, kam piemēro 
pēcreģistrācijas drošuma nosacījumus, būtu 
sistemātiski jāiekļauj to zāļu sarakstā, 
kurām piemēro papildu uzraudzību, kas 
paredzēta ar Regulu (ES) Nr. 1235/2010 
grozītajā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Regulā (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem 
paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas 
un uzraudzības Kopienas procedūras un 

(1) Lai atļautu zāļu uzraudzībā nodrošinātu 
pārredzamību, zāles, kam piemēro 
noteiktus pēcreģistrācijas drošuma 
nosacījumus, būtu sistemātiski jāiekļauj to 
zāļu sarakstā, kurām piemēro papildu 
uzraudzību, kas paredzēta ar Regulu (ES) 
Nr. 1235/2010 grozītajā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulā (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro 
zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas 
procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
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izveido Eiropas Zāļu aģentūru. aģentūru.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
23. pants – 1. punkts – c un d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) zālēm, kuras atļautas saskaņā ar šo 
regulu, ievērojot nosacījumus, kas minēti 
9. panta 4. punkta c), ca), cb) un 
cc) apakšpunktā vai 10.a pantā, 14. panta 7. 
un 8. punktā un 21. panta 2. punktā;

(c) zālēm, kuras atļautas saskaņā ar šo 
regulu, ievērojot nosacījumus, kas minēti 
9. panta 4. punkta c), ca), cb) un 
cc) apakšpunktā vai 10.a pantā un 
14. panta 7. un 8. punktā;

d) zālēm, kuras atļautas saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, ievērojot minētās 
direktīvas 21.a, 22., 22.a un 104.a pantā 
minētos nosacījumus.

(d) zālēm, kuras atļautas saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK, ievērojot minētās 
direktīvas 21.a panta b), c) un f) punktā 
vai 22. un 22.a pantā minētos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums
The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to 
the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and 
loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 
all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 
subject to:

 a PASS (as was the case for Mediator)1;
 a PAES 2;
 stricter-than-normal rules on ADR reporting3;
 a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 4

 an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)5

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

                                               
1 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
2 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
3 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
4 Regulation article 14(7)
5 Regulation article 14(8) and Directive article 22
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States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Šajā sarakstā pēc Komisijas 
pieprasījuma un pēc tam, kad notikusi 
konsultēšanās ar Farmakovigilances riska 
novērtējuma komiteju, var iekļaut arī 
zāles, kurām atļauja piešķirta saskaņā ar 
šo regulu, ievērojot nosacījumus, kas ir 
minēti 9. panta 4. punkta c) un 
ca) apakšpunktā un 21. panta 2. punktā.
Pēc valsts kompetentās iestādes 
pieprasījuma un pēc apspriešanās ar 
Farmakovigilances riska vērtēšanas 
komiteju, šajā sarakstā var iekļaut arī 
zāles, kuras atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2001/83/EK, ievērojot minētās direktīvas 
21.a panta d) un e) punktā un 104.a pantā 
minētos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums
The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to 
the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and 
loses meaning.
It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 
all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 
subject to:

 a PASS (as was the case for Mediator)1;
 a PAES 2;
 stricter-than-normal rules on ADR reporting3;
 a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 4

 an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)1

                                               
1 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
2 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
3 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
4 Regulation article 14(7)
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Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 
States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz minētajā sarakstā 
iekļautajām zālēm zāļu aprakstā un 
lietošanas instrukcijā ir norāde “Šīm zālēm 
tiek piemērota papildu uzraudzība”. Pirms 
šīs norādes ir melns simbols, ko Komisija 
izvēlas, pamatojoties uz Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas komitejas 
ieteikumu, līdz 2012. gada 2. janvārim, un 
tam seko atbilstīgs standartizēts 
paskaidrojošs teikums.”;

4. Attiecībā uz minētajā sarakstā 
iekļautajām zālēm zāļu aprakstā un 
lietošanas instrukcijā ir norāde “Šīm zālēm 
tiek piemērota papildu uzraudzība”. Pirms 
šīs norādes ir melns simbols, ko Komisija 
izvēlas, pamatojoties uz Farmakovigilances 
riska novērtējuma padomdevējas komitejas 
ieteikumu, līdz 2013. gada 2. jūlijam, un 
tam seko atbilstīgs standartizēts 
paskaidrojošs teikums.”;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek labota kļūda spēkā esošos tiesību aktos. Farmakovigilances riska 
novērtējuma komiteja tiks izveidota tikai 2012. gada jūlijā, tādēļ 12 mēnešu termiņam jāsākas 
no šā datuma.

                                                                                                                                                  
1 Regulation article 14(8) and Directive article 22
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PASKAIDROJUMS

Pārskatīšanas konteksts

Eiropas Parlaments un Padome 2010. gada decembrī vienojās par noteikumiem attiecībā uz 
farmakovigilances pārskatīšanu ES līmenī, pieņemot Direktīvu 2010/84/ES un 
Regulu Nr. 1235/2010. Jaunie tiesību akti ir jāsāk piemērot 2012. gada jūlijā. Referente 
uzskata, ka pasākumu klāsts, kas pieņemts ar jaunajiem tiesību aktiem, uzlabos zāļu drošumu 
ES līmenī, nostiprinot Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) lomu signālu apkopošanā un reaģēšanā 
uz tiem, kā arī sadarbības starp dalībvalstīm veicināšanā.
  
Tomēr vērienīgās izmeklēšana zāļu drošuma jomā Francijā — tā sauktās Mediator lietas 
2011. gadā (skatīt turpmāko tekstu) rezultātā tika paustas prasības nekavējoties pārskatīt 
farmakovigilances sistēmas Eiropas Savienībā. Eiropas Komisija atbildēja, veicot „izturības 
pārbaudes” 2010. gada decembrī pieņemtajiem tiesību aktiem, lai atklātu nepilnības, uz kurām 
varētu norādīt Mediator lieta. „Izturības pārbaudes” parādīja, ka jaunie tiesību akti nostiprina 
farmakovigilanci ES līmenī, tomēr ES sistēmā ir iespējamas nepilnības, kuras jānovērš. Tādēļ 
Komisija, lai risinātu šīs problēmas, ierosināja dažus grozījumus Direktīvā 2010/84/ES un 
Regulā Nr. 1235/2010. 

Referente cer, ka sabiedrības veselības interesēs Padome un Parlaments varētu vienoties par 
šiem grozījumiem jau pirmajā lasījumā, lai visas izmaiņas tiktu iestrādātas tekstā pirms 
plānotās īstenošanas 2012. gada jūlijā. Lai panāktu savlaicīgu vienošanos, referente vēlētos 
koncentrēt uzmanību tikai uz tiem grozījumiem, kas saistīti ar Mediator lietu, un nesākt no 
jauna izskatīt citus jautājumus. Viņa ir pateicīga ēnu referentiem par sadarbību šajā jautājumā. 

Mediator lieta Francijā

Mediator bija zāles 2. tipa diabēta ārstēšanai, ko izstrādāja Francijas uzņēmums Servier un tās 
tika apstiprinātas vairākās ES valstīs (Francijā, Portugālē, Luksemburgā, Grieķijā, Itālijā un 
Spānijā) atbilstīgi šajās valstīs spēkā esošajām procedūrām. To galvenā aktīvā sastāvdaļa bija 
benfluoreks un jau 1998. gadā bija pirmie ziņojumi par blaknēm, kas norādīja uz bažām par 
iespējamiem sirds vārstuļu traucējumiem. Gan ASV gan ES līdzīgas aktīvās vielas —
deksfenfluramīns un fenfluramīns tika izņemti no apgrozības deviņdesmito gadu beigās. 

Taču, neraugoties uz to, Mediator tika plaši izrakstīts Eiropā un jo īpaši Francijā. Līdz 
2009. gadam, kad zāles tika beidzot izņemtas no apgrozības, tās bija jau izrakstītas aptuveni 5 
miljoniem cilvēku, un bija vienas no 50 visvairāk izrakstītām zālēm pasaulē. Ir liecības, ka tās 
tika izrakstītas ne tikai diabēta slimniekiem, bet arī kā vispārējs līdzeklis apetītes 
samazināšanai. Aplēses par nāves gadījumu skaitu Mediator dēļ ir atšķirīgas — no pieciem 
simtiem līdz diviem tūkstošiem.

Eiropas Zāļu aģentūras 2011. gada janvāra ziņojumā norādīts, ka bažas par Mediator un tā 
aktīvo vielu benfluoreksu tika apspriestas vairākās regulatoru sanāksmēs Eiropas līmenī 
vairāku gadu garumā, sākot jau no 1998. gada. Itālijas varas iestāžu 2000. gadā izstrādātajā 
novērtējumā bija ierosināts tirdzniecības atļaujas turētājam (TAT) veikt pētījumu attiecībā uz 
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šīm bažām, bet Francijas Senāta ziņojumā teikts, ka, lai arī pētījuma protokols tika 
apstiprināts 2001. gada februārī, pētījums netika sākts līdz 2006. gadam un netika pabeigts 
līdz 2009. gadam. Neraugoties uz visām šīm dokumentētajām bažām, netika pieņemts lēmums 
ierosināt Mediator jautājumu Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejā, lai veiktu oficiālu zinātnisku 
novērtējumu ES līmenī, kas nozīmēja, ka regulatori neko nedarīja, lai risinātu šo jautājumu. 
Uzņēmums Servier 2003. gadā ļāva izbeigties benfluoreksa tirdzniecības atļaujas termiņam 
Spānijā un Itālijā, bet saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem, lēmums nepieprasīt licences 
atjaunošanu neizraisīja aizdomas un netika uzsākta nekāda izmeklēšana. Servier apgalvoja, ka 
atteikšanās pamatā bija komerciāli iemesli un dalībvalstis vienkārši tika informētas par šo 
lēmumu ar Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) „Drug Monitor” parastas publikācijas starpniecību.  
Tikai 2009. gadā, kad Francijā nāca gaismā jauni pierādījumi un Francija apturēja 
tirdzniecības atļauju, Mediatora lieta tika beidzot ierosināta Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejā un apturēta tā tirdzniecības atļauja Eiropas Savienībā.  

Francijā pašlaik notiek vairākas ar Mediator saistītas kriminālizmeklēšanas, tostarp viena, ko 
veic valsts prokuratūra, apsūdzot Servier maldināšanā un slepkavībā bez iepriekšēja nodoma. 

Komisijas ierosinātie grozījumi farmakovigilances tiesību aktos, reaģējot uz Mediator
lietu. 

Komisijas veiktie „stresa testi” lika secināt, ka jaunā sistēma nodrošina daudzus uzlabojumus, 
tomēr nepieciešamas vēl citas izmaiņas, lai novērstu iespējamās nepilnības. 

 Steidzama automātiska procedūra (Direktīvas 107.i pants). Tiesību aktos , kas 
pieņemti 2010. gadā, jau uzskaitīti nosacījumi, pie kuriem nepieciešama steidzama 
rīcība (piemēram, ja dalībvalsts izņem zāles no apgrozības), bet procedūras sākšana 
tomēr ir atkarīga no dalībvalsts. Tagad Komisija ierosina noteikt, lai procedūra būtu 
pilnīgi automātiska. 

 Jauns nosacījums steidzamai rīcībai (Direktīvas 107.i pants). Ja uzņēmums lemj 
neatjaunot tirdzniecības atļauju drošuma apsvērumu dēļ (kā tas bija Mediator
gadījumā), ir jāseko steidzamai rīcībai. 

 Precizējums attiecībā uz pārredzamības prasībām uzņēmumiem (Direktīvas 
123. panta 2. punkts). Ja uzņēmumi brīvprātīgi atsauc produktu vai nepiesakās 
tirdzniecības atļaujas pagarināšanai, tiem konkrēti jānorāda, vai tas tiek darīts drošuma 
apsvērumu dēļ. (Kad Servier neiesniedza pieteikumu Mediator tirdzniecības atļaujas 
atjaunošanai Itālijā un Spānijā, uzņēmums aizbildinājās ar komerciāliem 
apsvērumiem.) 

 Papildināts to zāļu saraksts, kurām nepieciešama papildu uzraudzība 
(Regulas 23. pants). Sarakstā ar „melnā simbola” zālēm, kam nepieciešama papildu 
uzraudzība, sistemātiski jāiekļauj visas zāles, attiecībā uz kurām tiek veikti 
pēcreģistrācijas drošuma pētījumi vai piemēroti citi nosacījumi, vai prasības.  
Komisija 2010. gada tiesību aktos sākotnēji ierosināja, ka šādi klasificējamas ikvienas 
zāles, uz kurām joprojām attiecināmi kādi nosacījumi. „Papildu uzraudzības” 
nosacījums ir nozīmīgs līdzeklis pacientu informētības veicināšanai, kā arī, lai vērstu 
veselības aprūpes darbinieku uzmanību uz to, ka nepieciešams novērot blaknes un 
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ziņot par tām. Tas var veicināt arī to, lai uzņēmumi būtu ieinteresēti pabeigt 
pēcreģistrācijas pētījumus. Tomēr šī automātiskā prasība sarunu procesā tika svītrota 
un tika noteikts, ka attiecīgās iestādes var šīs zāles pievienot sarakstam, lemjot par 
katru gadījumu atsevišķi. Kā jau minēts iepriekš, attiecībā uz Mediator tika ierosināts 
pēcreģistrācijas pētījums, kurš netika pabeigts līdz pat 2009. gadam — 8 gadus pēc 
pētījuma protokola apstiprināšanas.

Referentes ierosinātie papildu grozījumi

Referente kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar kuru farmakovigilances sistēma tiek 
nostiprināta ES līmenī. Četri ierosinātie papildu grozījumi, kuri ir sīki izskaidroti aiz katra 
panta, ir redakcionāli precizējumi, lai nodrošinātu, ka Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas darba slodze būtu izpildāma, kā arī, lai nodrošinātu, ka pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti ir pilnībā iesaistīti farmakovigilances procesos.  


