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ĪSS PAMATOJUMS

Zāles ievērojami uzlabo ES pilsoņu veselību. Tomēr tās var radīt arī nevēlamas 
blakusparādības, un saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju aptuveni 5 % (precīzu 
skaitli nevar nosaukt, jo ziņojumi ir nepilnīgi) no stacionāros reģistrēto pacientu kopskaita 
slimnīcās ir nonākuši tieši blakusparādību dēļ. Gadījums ar pretiekaisuma zālēm rofekoksibu 
(Vioxx), kuras no apgrozības tirgū tika izņemtas 2004. gadā, jo tās palielināja sirds un 
asinsvadu slimību risku (ir aprēķināts, ka ASV šīs zāles izraisījušas 30 000 sirdstriekas 
gadījumu, un dažos gadījumos ir bijušas letālas sekas), lika apzināties, ka ir jāstiprina 
farmakovigilance.

Farmakovigilance ir zāļu drošuma pārraudzības process un zinātne par to. Tā ietver gan datu 
par zāļu drošumu vākšanu un pārvaldību, šo datu novērtēšanu, lai noteiktu, vai ir kādas 
problēmas, kas saistītas ar zāļu lietošanas drošumu, un vai ir nepieciešama rīcība, lai risinātu 
iespējamo drošuma problēmu, tostarp izplatot informāciju par šo jautājumu, gan īstenotās 
procedūras un panākto rezultātu izvērtēšanu.

Regulā (EK) Nr. 726/2004 ir noteikta farmakovigilances procedūra, kas attiecināma uz zālēm, 
kuras reģistrē centralizēti. Direktīvā 2001/83/EK ir noteikta procedūra, kas attiecināma uz 
zālēm, kuru atļaujas izsniedz valsts līmenī. Šis atzinums ir par Regulas (EK) Nr. 726/2004 
grozījumiem.

Komisija vēlas pilnveidot pašreizējo farmakovigilances sistēmu, precizējot dažādu iesaistīto 
dalībnieku lomu, vienkāršojot procedūras, uzlabojot pārredzamību un saziņu, datu vākšanas 
un izvērtēšanas procedūras, kā arī vairāk iesaistot ieinteresētās personas un veidojot 
paraugpraksi.

Lai arī atzinuma sagatavotājs priekšlikumu vērtē atzinīgi, viņš uzskata, ka to ir iespējams 
uzlabot vēl vairāk galvenokārt attiecībā uz patērētāju aizsardzību, pārredzamību un datu 
aizsardzību. Tādēļ viņš ierosina izdarīt grozījumus attiecībā uz turpmāk minētajiem 
jautājumiem:

 Zāļu lietotāju personas datu apstrāde notiek dažādos farmakovigilances procesa 
posmos, un to vajadzētu veikt atbilstoši Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem datu 
aizsardzības principiem.

 Tā kā jēdziens “svarīgākā informācija” ir maldinošs un var izraisīt pārpratumus, 
ierosinājumu sniegt svarīgākās informācijas kopsavilkumu par zāļu drošu un efektīvu 
lietošanu vajadzētu noraidīt.

 Pacientu ziņojumi var sniegt jaunu ieguldījumu, kas sekmēs izpratni par nevēlamām 
zāļu blakusparādībām. Te kā piemēru var minēt gadījumu ar antidepresantu 
paroksetīnu (Deroxat/Seroxat), kad, pateicoties pacientu ziņojumiem, tika atklāts, ka 
šīs zāles palielina pašnāvību risku un izraisa emocionālās atsvešinātības sindromu 
(“electric head”), ja pacients vairs nevēlas turpināt tās lietot.

 Patērētājiem vajadzētu tieši ziņot dalībvalstu iestādēm. Ja informācijas apmaiņu par 
visām zāļu blakusparādībām (par kurām ziņo pacienti, veselības aprūpes speciālisti un 
farmaceitiskie uzņēmumi) Eiropas datubāzē koordinē valsts līmenī, decentralizētas 
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ziņošanas sistēmas palielina datu aizsardzības drošumu un Eiropas līmenī reģistrēto 
datu kvalitātes garantijas. Vietas paziņošana ļauj valsts veselības iestādēm arī:

- izmantojot īpašās zināšanas, pārbaudīt ziņojumus, lai papildinātu tos ar vērtīgu 
informāciju;

- gūt skaidru priekšstatu par blakusparādībām, kas novērotas to teritorijā;
- nodrošināt savas valsts iedzīvotājiem informāciju viņiem saprotamā valodā (kā tas 

jau notiek Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē).
 Patērētājiem un veselības aprūpes speciālistiem vajadzētu būt pilnīgai piekļuvei 

centrālajai Eiropas datubāzei Eudravigilance, lai, nodrošinot apstiprinātas 
informācijas vieglu pieejamību, nepieļautu novēršamu blakusparādību atkārtošanos.
Tas ir efektīgs veids, kā dalībvalstu vidū risināt atšķirības problēmas, kas saistītas ar 
informāciju par zāļu blakusparādībām. Datubāzes Eudravigilance publiska pieejamība 
ir nepieciešama, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticību veselības aprūpes iestāžu spējām 
nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzību.

 Pie ziņošanas iespējām, izmantojot tīmekli, papildus vajadzētu nodrošināt, piemēram, 
iespēju nosūtīt ziņojumu pa pastu, faksu vai tālruni, kā tas ir ASV un Apvienotajā 
Karalistē, lai ziņojumus varētu iesniegt arī tie, kuriem nav pieejams internets vai kuri 
neprot to izmantot, un lai uzlabotu ziņojumu saņemšanu no pacientiem.

 Visiem zāļu novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar valstu un Eiropas farmakovigilances 
sistēmām, vajadzētu būt pieejamiem sabiedrībai. Kad prevalē sabiedrības intereses, kā 
tas ir farmakovigilances datu gadījumā, vienmēr ir jāgarantē pilnīga informācijas 
atklātība.

 Farmakovigilances sistēmu finansējumam vajadzētu būt publiskam, tādējādi atzīstot 
valsts iestāžu pienākumu aizsargāt iedzīvotājus un garantēt to neatkarību.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
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 

(7) Lai nodrošinātu vajadzīgās pieredzes un 
resursu pieejamību saistībā ar 
farmakovigilances novērtējumiem 
Kopienas līmenī, Aģentūrā ir lietderīgi 
izveidot jaunu komiteju —
Farmakovigilances riska un ieguvuma 
attiecības novērtējuma padomdevēju 
komiteju. Komitejā jāiekļauj neatkarīgi 



AD\806087LV.doc 5/14 PE431.040v02-00

LV

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.

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.

Pamatojums

Nosaukums „Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēju komiteja” ir pārāk 
ierobežojošs, un tajā nav ņemta vērā nepieciešamība analizēt kādu zāļu ieguvuma un riska 
attiecību, uzskatot, ka riska analīze jāveic atsevišķi. Komitejas kompetencē tomēr ir atbildēt 
par „visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar [..] farmakovigilanci” (priekšlikums regulai, 
1. panta 12. punkts).

Šo grozījumu vēlams piemērot visā regulas priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 2

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

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, tai palīdz 56. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā minētā Farmakovigilances
riska un ieguvuma attiecības novērtējuma
padomdevēja komiteja.”

Pamatojums

Nosaukums „Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēju komiteja” ir pārāk 
ierobežojošs, un tajā nav ņemta vērā nepieciešamība analizēt kādu zāļu ieguvuma un riska 
attiecību, uzskatot, ka riska analīze jāveic atsevišķi. Komitejas kompetencē tomēr ir atbildēt 
par „visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar [..] farmakovigilanci” (priekšlikums regulai, 
1. panta 12. punkts).

Šo grozījumu vēlams piemērot visā regulas priekšlikuma tekstā.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Datubāzei Eudravigilance ir pilnībā 
pieejama kompetentajām iestādēm, 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai.
Datubāze attiecīgā pakāpē ir pieejama arī 
tirdzniecības atļauju turētājiem, lai tie 
spētu pildīt farmakovigilances 
pienākumus.

2. Datubāze Eudravigilance ir pilnībā 
pieejama kompetentajām iestādēm, 
dalībvalstīm, Aģentūrai un Komisijai.
Datubāze ir pieejama arī tirdzniecības 
atļauju turētājiem, veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ar 
noteikumu, ka tiek nodrošināta personas 
datu aizsardzība.

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir atbilstīgi 
piekļuves līmeņi datubāzei 
Eudravigilance, vienlaikus garantējot 
personas datu aizsardzību.
Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus tādā formātā, par kuru 
ir panākta vienošanās, pievienojot 
paskaidrojumus kā interpretēt attiecīgos 
datus.

Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus tādā formātā, par kuru 
ir panākta vienošanās, pievienojot 
paskaidrojumu, kā interpretēt attiecīgos 
datus.

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmai vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, lai visām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu izsmeļošu informāciju un, galvenokārt, lai atjaunotu pacientu un 
iedzīvotāju ticību tam, ka veselības iestādes spēj uzņemties atbildību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sabiedrība var pieprasīt, ka atsevišķus 
ziņojumus par blakusparādībām, kas ir 
ietverti datubāzē Eudravigilance, dara 
pieejamus. Aģentūra vai valsts kompetentā 

3. Sabiedrība var pieprasīt, ka atsevišķus 
ziņojumus par blakusparādībām, kas ir 
ietverti datubāzē Eudravigilance, dara 
pieejamus. Aģentūra vai valsts kompetentā 
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iestāde, kurai pieprasa minētos ziņojumus, 
dara tos pieejamus 90 dienu laikā, ja vien 
informācijas atklāšana nekaitētu 
ziņojumu subjektu anonimitātei.

iestāde, kurai pieprasa minētos ziņojumus, 
dara tos pieejamus 90 dienu laikā ar 
noteikumu, ka tiek nodrošināta personas 
datu aizsardzība.

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmai vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, lai visām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu izsmeļošu informāciju un, galvenokārt, lai atjaunotu pacientu un 
iedzīvotāju ticību tam, ka veselības iestādes spēj uzņemties atbildību. Vajadzētu ievērot datu 
aizsardzības noteikumus.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un kas ir paredzētas, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un kas ir paredzētas, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.
Visiem ES iedzīvotājiem tiek piedāvāta 
iespēja iesniegt paziņojumus tiešsaistē 
viņu dzimtajā valodā.

Aģentūra nodrošina sabiedrībai arī citus 
līdzekļus, kas ļauj pacientiem ziņot par 
nevēlamām blakusparādībām, piemēram, 
speciālu tālruņa numuru vai īpašu 
elektroniskā pasta adresi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un 2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un 
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aa) apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju protokolus;

aa) apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sīki izstrādātus sanāksmju 
protokolus;

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmai vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, lai visām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu izsmeļošu informāciju un, galvenokārt, lai atjaunotu pacientu un 
iedzīvotāju ticību tam, ka veselības iestādes spēj uzņemties atbildību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) saskaņā ar šo regulu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

3) saskaņā ar šo regulu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu apkopojumu;

Pamatojums

Informācija valstu zāļu drošuma interneta portālos jāsniedz viegli uztveramā un saprotamā 
veidā. Tehniskajiem dokumentiem jābūt kopsavilkuma formātā un izklātā versijā. Valstu zāļu 
drošuma interneta portālos jābūt publicētai arī lietošanas pamācībai un produkta apraksta 
papildu kopsavilkumam, jo tajos ir pamatinformācija par zāļu lietošanu, kura ir svarīga no to 
drošas lietošanas viedokļa.

Grozījums Nr. 8

Proposal for a regulation – amending act
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. pants – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a lietošanas pamācības un produkta 
apraksta kopsavilkuma visjaunāko 
elektronisko versiju par visām esošajām 
un jaunajām zālēm;
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Pamatojums

Informācija valstu zāļu drošuma interneta portālos jāsniedz viegli uztveramā un saprotamā 
veidā. Tehniskajiem dokumentiem jābūt kopsavilkuma formātā un izklātā versijā. Valstu zāļu 
drošuma interneta portālos jābūt publicētai arī lietošanas pamācībai un produkta apraksta 
papildu kopsavilkumam, jo tajos ir pamatinformācija par zāļu lietošanu, kura ir svarīga no to 
drošas lietošanas viedokļa.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. pants – 4.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b īsu dokumentētu to izmaiņu vēsturi, 
kas izdarītas informācijā par produktu.

Visu informāciju par zāļu drošuma 
interneta portāliem, tostarp visu 
informācija, kas izklāstīta šā panta 1.–
4.b punktā sniedz plašai sabiedrībai 
saprotamā veidā.

Pamatojums

Informācija valstu zāļu drošuma interneta portālos jāsniedz viegli uztveramā un saprotamā 
veidā. Tā kā šajā tiesību aktā ir noteikta ļoti detalizēta informācija, kas jāpublicē Eiropas 
interneta portālā, šajā informācijā nav iekļauta atsauce uz galveno informāciju, lai 
nodrošinātu zāļu drošu lietošanu. Tādēļ lietošanas pamācībai, produkta apraksta 
kopsavilkumam vai Eiropas publiskā novērtējuma ziņojumam jābūt viegli pieejamam 
sabiedrībai. Turklāt īsa dokumentēta izmaiņu vēsture ļautu pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem skatīt atjauninājumus, kas laika gaitā izdarīti informācijā par produktu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants — 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms šā portāla projekta un darbības 
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uzsākšanas Aģentūra konsultējas ar 
ieinteresētajām personām (tostarp 
pacientu grupām, veselības aprūpes 
speciālistiem un rūpniecības pārstāvjiem), 
lai uzklausītu viņu viedokli.

Pamatojums

Pirms šīs tīmekļa vietnes darbības uzsākšanas vajadzētu konsultēties ar ieinteresētajām 
personām, kuras iesaistītas Aģentūras portālā iekļautās informācijas sniegšanā.

Grozījums Nr. 11

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

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
(CHMP) 30 dienu laikā pēc 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējas komitejas ieteikuma
saņemšanas pieņem atzinumu par attiecīgās 
tirdzniecības atļaujas saglabāšanu, 
izmaiņām tajā, tās apturēšanu vai 
anulēšanu.
CHMP pieņem atzinumu, kas atšķiras no 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
komitejas ieteikuma, tikai tad, ja pastāv 
zinātniski pamatoti un ar sabiedrības 
veselību saistīti apsvērumi. Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteja šos apsvērumus 
paskaidro pamatojumā, ko pievieno pie šā 
atzinuma kā pielikumu. Šis pielikums arī 
tiek darīts pieejams sabiedrībai.

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši Aģentūras jaunajai struktūrai, stingri nodalot farmakovigilanci 
un tirdzniecības atļaujas.

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 3. līdz 5. punktā minētos 
atzinumus un lēmumus publisko Eiropas 
zāļu drošuma interneta portālā, kas ir 
minēts 26. pantā.

6. Šā panta 3. līdz 5.  punktā minētos
novērtējuma ziņojumus, atzinumus un 
lēmumus publisko Eiropas zāļu drošuma 
interneta portālā, kas ir minēts 26. pantā.

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši Aģentūras jaunajai struktūrai, stingri nodalot farmakovigilanci 
un tirdzniecības atļaujas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – a daļa
Regula (EK) Nr. 726/2004
67. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Aģentūras ieņēmumi ir Kopienas 
ieguldījums un uzņēmumu maksa par 
Kopienas tirdzniecības atļauju saņemšanu 
un uzturēšanu un citiem Aģentūras vai 
koordinācijas grupas sniegtajiem 
pakalpojumiem attiecībā uz to uzdevumu 
izpildi saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 107.r pantu.

“Aģentūras ieņēmumi ir Kopienas 
ieguldījums un uzņēmumu maksa par 
Kopienas tirdzniecības atļauju saņemšanu 
un uzturēšanu un citiem Aģentūras vai 
koordinācijas grupas sniegtajiem 
pakalpojumiem attiecībā uz to uzdevumu 
izpildi saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 107.r pantu
un šīs regulas 28.b pantu. Budžeta 
iestāde, kas sastāv no Eiropas Parlamenta 
un Padomes, vajadzības gadījumā 
pārskata Kopienas ieguldījuma līmeni, 
pamatojoties uz vajadzību novērtējumu un 
ņemot vērā maksu lielumu.”

Pamatojums

Aģentūras rīcībā ir jābūt pietiekamam finanšu ieguldījumam, lai tā spētu pildīt tai uzticētos 
svarīgos uzdevumus.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b daļa
Regula (EK) Nr. 726/2004
67. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tas neizslēdz, ka 
valsts kompetentās iestādes par minēto 
darbību veikšanu iekasē maksu no 
tirdzniecības atļaujas turētājiem.”

“4. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde un saņem 
publisku finansējumu, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Tas neizslēdz, ka 
valsts kompetentās iestādes par minēto 
darbību veikšanu iekasē maksu no 
tirdzniecības atļaujas turētājiem.”

Pamatojums

Valsts iestādes atbild par farmakovigilances finansēšanu, jo to pienākums ir aizsargāt 
sabiedrības veselību un tās ir apņēmušās atbildību par atļauju piešķiršanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva, prasību zāļu aprakstā un 
lietošanas pamācībā sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, kas paredzēts 
11. panta 3.a punktā un 59. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā Direktīvā 
2001/83/EK, kura grozīta ar Direktīvu 
…/…/EK, kuru piemēro zālēm, kas ir 
atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 9. panta 4. punkta a) un d) 
apakšpunktu, piemēro tirdzniecības 
atļaujām, kuras izdotas pirms šīs regulas 
3. panta otrajā daļā noteiktā datuma, kad 
minētā atļauja pagarināta vai kad beidzies 
trīs gadu periods, kas sācies minētajā 
datumā, atkarībā no tā, kurš datums ir 

svītrots
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agrāks.

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts saskaņā ar atzinuma sagatavotāja ierosināto Direktīvas 2110/83/EK 
11. panta 3.a punkta un 59. panta 1. punkta aa) apakšpunkta grozījumu.



PE431.040v02-00 14/14 AD\806087LV.doc

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) 
Nr. 726/2004)

Atsauces COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD)

Atbildīgā komiteja ENVI

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
19.10.2009

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Claude Turmes
28.9.2009

Izskatīšana komitejā 2.12.2009 27.1.2010

Pieņemšanas datums 23.2.2010

Galīgais balsojums +:
–:
0:

37
0
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, 
Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan 
Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Toine Manders, Tiziano 
Motti, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine 
Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos 
Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara 
Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Othmar 
Karas, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, 
Kerstin Westphal


