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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 attiecas uz Komisijas ierosinātajiem 
grozījumiem Direktīvā 2001/83.

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

 Pacientu ziņojumi var sniegt jaunu ieguldījumu, kas sekmēs izpratni par nevēlamām 
zāļu blakusparādībām. Šeit 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 būtu jāziņo valsts iestādēm tieši. Ja informācijas apmaiņu par visām zāļu 
blakusparādībām (par kurām ziņo pacienti, slimnīcas, veselības nozares profesionāļi 
un farmācijas uzņēmumi) Eiropas datubāzē koordinē valsts līmenī, decentralizētas 
ziņošanas sistēmas palielina datu aizsardzības drošumu un Eiropas līmenī reģistrēto 
datu kvalitātes garantijas. Tuvināšana 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 informācijas pieejamību saprotamā valodā 

(kā to jau dara AK un Nīderlande).
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 Patērētājiem un veselības aprūpes nozares profesionāļiem vajadzētu būt pilnīgai 
piekļuvei galvenajai Eiropas datubāzei Eudravigilance, lai, nodrošinot apstiprinātas 
informācijas vieglu pieejamību, nepieļautu novēršamu blakusparādību atkārtošanos.
Tas ir iedarbīgs paņēmiens, kā dalībvalstu vidū atrisināt atšķirības, kas saistītas ar 
informāciju par zāļu blakusparādībām. Eudravigilance datubāzes publiska pieejamība 
ir nepieciešama, lai atjaunotu iedzīvotāju ticību veselības aprūpes iestāžu spējām 
nodrošināt sabiedrības veselības aizsardzību.

 Ziņošanas iespējas, izmantojot tīmekli, būtu jāpapildina ar citām iespējām, piemēram, 
ziņojuma nosūtīšana pa pastu un faksu vai izmantojot tālruni, kā tas ir ASV un AK, 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 jānodrošina pilnīga informācijas 
atklātība.

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

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 

(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 šo zāļu plašai 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 
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sabiedrībai. sabiedrībai. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veselības aprūpes speciālisti un 
pacienti varētu viegli atrast vissvarīgāko 
informāciju par zālēm, kuras tie izmanto, 
produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā jābūt kodolīgam zāļu 
aprakstam un jābūt norādītam, kā 
samazināt risku līdz minimumam un 
vislielākā mērā panākt to vēlamo 
iedarbību.

svītrots

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Trīs gadu laikā pēc šīs Direktīvas 
stāšanās spēkā Komisijai pēc apspriedēm 
ar pacientu un patērētāju organizācijām, 
ārstu un farmaceitu organizācijām, 
dalībvalstīm un citām iesaistītajām 
personām būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei novērtējuma 
ziņojums par produkta apraksta 
kopsavilkumu un lietošanas pamācību 
lasāmību un to nozīmīgumu plašai 
sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem. Izanalizējot šos datus, 
Komisija vajadzības gadījumā būtu 
jāsagatavo priekšlikumi, lai uzlabotu 
produktu aprakstu kopsavilkumu un 
lietošanas pamācību izklāstu un saturu 
nolūkā nodrošināt, lai tas būtu vērtīgs 
informācijas avots plašai sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem.
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Pamatojums

Zāļu lietošanas pamācības bieži nav skaidras un viegli saprotamas patērētājiem. Eiropas 
Komisijas pienākums ir sagatavot pārdomātus priekšlikumus, kas apspriesti ar visām 
iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 4

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, varētu 
paļauties uz padomiem, ko sniedz 
Aģentūras Farmakovigilances riska un 
ieguvuma attiecības novērtējuma 
padomdevēja komiteja.

Pamatojums

Nosaukums „Aģentūras Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēja komiteja” ir 
pārāk ierobežojošs, turklāt, atsevišķi uzsverot riska novērtēšanu, netiek ņemta vērā 
nepieciešamība novērtēt zāļu riska un ieguvuma attiecību. Komitejas darbības jomā tomēr ir 
visi jautājumi, „kas saistīti ar ... farmakovigilanci” (direktīvas priekšlikuma 1. panta 
14. punkts). 

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 —

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem būtu jāziņo par 
minētajām blakusparādībām Kopienas 
farmakovigilances datubāzei un datu 
apstrādes tīklam, kas minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze), un vienlaicīgi 
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Eudravigilance datubāze). valsts kompetentajām iestādēm. Jebkuras 
izmaiņas valsts datubāzē būtu 
nekavējoties un automātiski jāiekļauj 
Eudravigilance datubāzē. Eudravigilance 
datubāzei un valsts datubāzei būtu jābūt 
pilnīgi sadarbspējīgām.

Pamatojums

Tikai tieša ziņošana par blakusparādībām no pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem un 
tirdzniecības atļauju turētājiem valsts kompetentajām iestādēm garantē kvalitatīvus datus 
Eudravigilance sistēmā. Tādējādi tiek izmantotas viņu zināšanām un tiek atzīta viņu atbildība 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī.

Tomēr ir svarīgi, lai pacienti varētu tieši piekļūt Eudravigilance datubāzes informācijai. 
Tādējādi tiek nodrošināts, ka sabiedrībai svarīga kvalitatīva informācija ir viegli pieejama un 
tiek ātri izplatīta.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Prasības, kā sagatavot regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu, 
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu 
jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un kontrolziņošana 
nav nepieciešama par ģenēriskām zālēm, 
medicīnā plaši lietotām vielām, saskaņotas 
piekrišanas gadījumiem, homeopātiskām 
zālēm vai tradicionāli lietotām augu 
izcelsmes zālēm. Tomēr sabiedrības 
veselības labā iestādēm būtu jāpieprasa 
regulāri precizējuma ziņojumi par tādu 
produktu drošumu, kad nepieciešams 
novērtēt to radīto risku vai pārliecināties 
par produkta apraksta adekvātumu.

(22) Prasības, kā sagatavot regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu, būtu
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu būtu
jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un saistībā ar
ģenēriskām zālēm, medicīnā plaši lietotām 
vielām, saskaņotas piekrišanas 
gadījumiem, homeopātiskām zālēm vai 
tradicionāli lietotām augu izcelsmes zālēm 
intervāli starp šiem ziņojumiem būtu 
jāpagarina. Tomēr sabiedrības veselības 
labā iestādēm būtu jāpieprasa noteiktos 
intervālos veikti precizējuma ziņojumi par 
tādu produktu drošumu, kad nepieciešams
novērtēt to radīto risku vai pārliecināties 
par produkta apraksta adekvātumu.

Pamatojums

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
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de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Šo direktīvu būtu piemēro, neskarot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti2. Lai 
atklātu, novērtētu, izprastu un novērstu 
zāļu radītas blakusparādības, apzinātu 
riska faktorus un veiktu pasākumus to 
mazināšanai, kā arī veicinātu zāļu 
labvēlīgo iedarbību sabiedrības veselības 
nodrošināšanas labad, būtu jāparedz 
iespēja apstrādāt personas datus 
Eudravigilance sistēmā atbilstoši ES datu 
aizsardzības tiesību aktiem.
____________________

1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Pamatojums

Zāļu lietotāju personas datu apstrāde notiek dažādos farmakovigilances procesa posmos, un 
tā būtu jāveic saskaņā ar Direktīvā 95/46/EK noteiktajiem datu aizsardzības principiem.

Grozījums Nr. 8
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – b daļa
Direktīva 2001/83/EK
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums:

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 stingri uzraudzītas. Par 
visām varbūtējām blakusparādībām jāziņo
<valsts kompetentās iestādes nosaukums 
un tīmekļa vietnes adrese>.”

„Šīs nesen atļautās zēles tiek plaši
uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām ziņojiet jūsu ārstam, 
farmaceitam vai <valsts kompetentās 
iestādes nosaukums un tīmekļa vietnes 
adrese>.”

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Valsts kompetentās iestādes 
nekavējoties publisko visu zāļu, kurām tās 
piešķīrušas atļaujas, tirdzniecības atļaujas 
un produkta apraksta kopsavilkumu, visus 
nosacījumus, kas paredzēti saskaņā ar 21.a, 
22. un 22.a pantu, un visus to izpildes 
termiņus.

„3. Valsts kompetentās iestādes 
nekavējoties publisko visu zāļu, kurām tās 
piešķīrušas atļaujas, tirdzniecības atļaujas
un lietošanas pamācību, produkta apraksta 
kopsavilkumu un visus nosacījumus, kas 
paredzēti saskaņā ar 21.a, 22. un 
22.a pantu, kā arī visus to izpildes 
termiņus.

Pamatojums

Lai sabiedrībai sniegtu pilnīgu un precīzu informāciju, līdz ar tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanu publiski pieejamai ir jābūt arī lietošanas pamācībai.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Neskarot 19. panta noteikumus,
tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki no šādiem 
nosacījumiem: 

Pamatojums

Šim jaunajam pantam nevajadzētu radīt situāciju, kad tiek vispārēji izmantotas „viegli 
izsniedzamās” tirdzniecības atļaujas, kas līdzīgas 22. pantā paredzētajām tirdzniecības 
atļaujām, uz kurām attiecas noteikti nosacījumi un kuru izsniegšana ir stingri pārraudzīta. 

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
22. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas derīguma turpināšana ir atkarīga 
no gadskārtējās attiecīgo nosacījumu 
pārvērtēšanas.

Atļaujas derīguma turpināšana ir atkarīga 
no gadskārtējās attiecīgo nosacījumu 
pārvērtēšanas. Šo nosacījumu sarakstu, kā 
arī to izpildes termiņus un datumus 
nekavējoties publisko.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atkārtoti iekļauta prasība par nosacījumu publicēšana. Šīs prasības 
svītrošana nav pamatota.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2001/83/EK
22.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
valsts kompetentā iestāde var pieprasīt 
tirdzniecības atļaujas turētājam veikt 
drošuma pētījumu pēc atļaujas 
piešķiršanas, ja ir bažas par atļauto zāļu 
radīto apdraudējumu. Pieprasījumu 
iesniedz rakstiski, un tajā sīki izklāsta 
pamatojumu, norāda pētījuma mērķus un tā 
veikšanas un iesniegšanas termiņu.

1. Pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
valsts kompetentā iestāde var pieprasīt 
tirdzniecības atļaujas turētājam veikt 
drošuma pētījumu pēc atļaujas 
piešķiršanas, ja ir bažas par atļauto zāļu 
radīto apdraudējumu. Pieprasījumu 
iesniedz rakstiski, un tajā sīki izklāsta 
pamatojumu, norāda pētījuma mērķus un tā 
veikšanas un iesniegšanas termiņu. To 
nekavējoties publisko.

2. Valsts kompetentā iestāde, atbildot uz 
pieprasījumu, ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam iesniegt paskaidrojumus tās 
norādītajā termiņā, ja tirdzniecības atļaujas 
turētājs to pieprasa 30 dienu laikā pēc 
rakstiskā pieprasījuma saņemšanas. 

2. Valsts kompetentā iestāde, atbildot uz 
pieprasījumu, ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam iesniegt paskaidrojumus tās 
norādītajā termiņā, ja tirdzniecības atļaujas 
turētājs to pieprasa rakstiskā veidā, 
pievienojot detalizētu pamatojumu,
30 dienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma 
saņemšanas. Šos pieprasījumus 
nekavējoties publisko.

3. Valsts kompetentā iestāde pieprasījumu 
atsauc vai apstiprina, vadoties pēc 
tirdzniecības atļaujas turētāja sniegtajiem 
paskaidrojumiem. Ja valsts kompetentā 
iestāde pieprasījumu apstiprina, 
tirdzniecības atļauju izmaina, iekļaujot 
prasību, un attiecīgi atjaunina riska 
pārvaldības sistēmu.

3. Valsts kompetentā iestāde pieprasījumu 
atsauc vai apstiprina, vadoties pēc 
tirdzniecības atļaujas turētāja sniegtajiem 
paskaidrojumiem. Šo lēmumu nekavējoties 
publisko. Ja valsts kompetentā iestāde 
pieprasījumu apstiprina, tirdzniecības 
atļauju labo, iekļaujot prasību kā 
priekšnosacījumu tirdzniecības atļaujai, un 
attiecīgi atjaunina riska pārvaldības 
sistēmu.

Pamatojums

Īpašos apstākļos izsniedzamas atļaujas piešķir pilnīgi atklāti.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – a punkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja.”

Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska un ieguvuma 
attiecības novērtējuma padomdevēja 
komiteja.”

Pamatojums

Nosaukums „Aģentūras Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēja komiteja” ir 
pārāk ierobežojošs, turklāt, atsevišķi uzsverot riska novērtēšanu, netiek ņemta vērā 
nepieciešamība novērtēt zāļu riska un ieguvuma attiecību. Komitejas darbības jomā tomēr ir 
visi jautājumi, „kas saistīti ar ... farmakovigilanci” (direktīvas priekšlikuma 1. panta 
14. punkts).  Šis grozījums būtu jāievieš visā direktīvas priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – c punkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Koordinācijas grupas locekļi pat tad, 
kad viņu pienākumi ir beigušies, nedrīkst 
izpaust nekādu informāciju, uz kuru 
attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas 
pienākums.”

7. Koordinācijas grupu sanāksmju 
detalizētas darba kārtības publisko ne 
vēlāk kā dienu pirms attiecīgās 
sanāksmes. Koordinācijas grupu 
sanāksmju detalizētus protokolus, kuros 
norādīti pieņemtie lēmumi, precīza 
informācija par balsojumiem un to 
skaidrojumi, tostarp mazākuma viedokļi, 
publisko ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 
sanāksmes.”

Pamatojums

Šis apsvērums ir saskaņots ar jauno Aģentūras organizāciju, proti, to, ka farmakovigilance ir 
skaidri nodalīta no tirdzniecības atļauju izsniegšanas.  
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b punkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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: „Šīs nesen
atļautās zāles tiek plaši uzraudzītas. Par 
visām varbūtējām blakusparādībām ziņojiet
jūsu ārstam, farmaceitam vai <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
65. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. 65. pantam pievieno šādu g) punktu: svītrots

„g) svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva, kā 
noteikts 11. panta 3.a punktā un 59. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā;

Pamatojums

Tā kā jēdziens „svarīgākā informācija” ir maldinošs un var izraisīt pārpratumus, 
ierosinājums sniegt svarīgākās informācijas kopsavilkumu par zāļu drošu un efektīvu 
lietošanu būtu jānoraida.

Grozījums Nr. 17
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
65. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) Kopienas procedūra, kas nosaka 
procedūras grafiku, skaidru struktūru un 
konkrētus uzdevumus visām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
attiecībā uz atklātu uzklausīšanu 
rīkošanu.

Pamatojums

Ir jāizstrādā vadlīnijas, lai precizētu Kopienas procedūras un grafikus, tostarp attiecībā uz 
atklātām uzklausīšanām.

Grozījums Nr. 18

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

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, slimnīcas, farmaceitus
un citus veselības aprūpes speciālistus 
ziņot valsts kompetentajām iestādēm par 
varbūtējām blakusparādībām;

Pamatojums

Valsts iestāžu pienākums ir nodrošināt visas svarīgās informācijas kvalitāti un pēckontroli.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) nodrošina, ka sabiedrība tiek laicīgi 
informēta par farmakovigilances bažām 
attiecībā uz kādu zāļu lietošanu;

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmas datiem vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt līdz veselības 
aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai tādējādi nodrošinātu piesardzības principa 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) nodrošina, ka informācija par zāļu 
blakusparādībām tiek ātri publiskota.

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmas datiem vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt līdz veselības 
aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai tādējādi nodrošinātu piesardzības principa 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
105. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, kas saistītas ar 
farmakovigilanci, saziņas tīklu darbību 
un tirgus uzraudzību, saņem publisku 
finansējumu.
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri
uzraudzītas, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā;

2) to nesen atļauto zāļu sarakstu, kuras 
tiek plaši uzraudzītas, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 23. pantā;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Farmakovigilances riska un 
ieguvuma attiecības novērtējuma 
padomdevējas komitejas un koordinācijas 
grupas sanāksmju darba kārtības un 
detalizētus protokolus.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 3.b un 3.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b) visu esošo un jauno zāļu lietošanas 
pamācību un produkta apraksta 
kopsavilkumu visjaunākā elektroniskā 
versija; 
3.c) īsa dokumenta vēsture par izmaiņām 
produkta informācijā.
Visu informāciju drošuma tīmekļa 
portālos, tostarp šā panta 1. līdz 
3.b punktā norādīto informāciju, sniedz 
plašai sabiedrībai saprotamā veidā. 

Pamatojums

Informācija par zāļu drošumam veltītām valsts tīmekļa vietnēm būtu jāsniedz viegli 
saprotamā veidā. Lai gan tiesību akti paredz zāļu drošumam veltītos valsts portālos publiskot 
ļoti detalizētu informāciju, tomēr nav iekļauta atsauce uz būtiskāko informāciju, lai 
nodrošinātu zāļu drošu lietošanu — tāpēc lietošanas pamācība ir jāpadara publiski pieejama. 

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas.

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
atklātās varbūtējās blakusparādības, 
precizējot, vai to iemesls ir dozas, kuras 
parasti izmanto cilvēkiem profilakses, 
diagnozes noteikšanas vai slimības 
ārstēšanas nolūkos vai arī kādas 
fizioloģiskas funkcijas atjaunošanas, 
koriģēšanas vai mainīšanas nolūkos, zāļu 
lietošanas kļūda vai arī atļautajam 
produkta apraksta kopsavilkumam 
neatbilstoša izmantošana neatkarīgi no tā, 
vai uz šīm blakusparādībām norādījuši 
pacienti vai veselības aprūpes speciālisti 
vai tās tika atklātas drošuma pētījumā pēc 
atļaujas piešķiršanas. 
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Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai atļautajam produkta apraksta kopsavilkumam neatbilstoša 
izmantošana (tostarp zāļu lietošana nevietā vai ļaunprātīga izmantošana), ļauj labāk aptvert 
blakusparādības, kas var būt kaitīgas pacientiem. Tomēr ir svarīgi skaidri nošķirt 
blakusparādības, ko izraisa normāli lietošanas nosacījumi, un citas blakusparādības. Šādu 
nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā.

Amendement 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski vai citā 
piemērotā veidā saņemti no pacientiem un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Pamatojums

Svarīgi, lai ziņošanu par blakusparādībām nekavētu tehniski šķēršļi. Dažiem cilvēkiem 
internets nav pieejams, vai arī tā lietošana viņiem sagādā grūtības.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 3. punkts – 1. un 2. 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 

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem visi dati 
par visām nopietnām varbūtējām blaknēm, 
kuras atklātas, elektroniskā veidā jāiesūta 
datubāzē un datu apstrādes tīklā, kas 
minēts Regulas (EK) Nr. 726/2004 
24. pantā (turpmāk — Eudravigilance 
datubāze), un vienlaicīgi valsts 
kompetentajām iestādēm 15 dienu laikā 
pēc ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma 
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nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.

nav, tad nākamajā dienā, kad attiecīgais 
turētājs uzzinājis par konkrēto gadījumu.

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 
datubāzē dati par visām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, 90 dienu laikā pēc 
ziņojuma saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, 
tad nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu. 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
elektroniski jāiesūta Eudravigilance 
datubāzē un un vienlaicīgi valsts 
kompetentajām iestādēm visi dati par 
visām varbūtējām blakusparādībām, kuras 
nav nopietnas un kuras atklātas Kopienā, 
90 dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas 
vai, ja ziņojuma nav, tad nākamajā dienā, 
kad attiecīgais turētājs uzzinājis par 
konkrēto gadījumu. 

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izmantojot Eudravigilance datubāzi, 
dalībvalstis un sabiedrība var piekļūt 
ziņojumiem par blakusparādībām, kas 
atklātas citās dalībvalstīs.

Pamatojums

Eiropas farmakovigilances datubāzei vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, lai visas iesaistītās 
puses un arī pacienti savlaicīgi saņemtu informāciju. Tas ir arī efektīvs veids, kā novērst 
dalībvalstu starpā pastāvošās atšķirības attiecībā uz informāciju par blakusparādībām.

Grozījums Nr. 29

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 

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kuras atklātas to teritorijā, 
uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
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speciālisti un pacienti. speciālisti, slimnīcas, pacienti un 
tirdzniecības atļauju turētāji un kuras 
konstatētas ziņojumos par ārstniecības 
kļūdām un profilakses programmās, 
precizējot, vai to iemesls ir dozas, kuras 
parasti izmanto cilvēkiem profilakses, 
diagnozes noteikšanas vai slimības 
ārstēšanas nolūkos vai arī kādas 
fizioloģiskas funkcijas atjaunošanas, 
koriģēšanas vai mainīšanas nolūkos, zāļu 
lietošanas kļūda vai arī atļautajam 
produkta apraksta kopsavilkumam 
neatbilstoša izmantošana.

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

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām iesniegtu valsts 
zāļu drošuma tīmekļa portālos, kā arī 
izmantojot citus piemērotus veidus.

Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai atļautajam produkta apraksta kopsavilkumam neatbilstoša 
izmantošana (tostarp zāļu lietošana nevietā vai ļaunprātīga izmantošana), ļauj labāk aptvert 
blakusparādības, kas var būt kaitīgas pacientiem. Tomēr ir svarīgi skaidri nošķirt 
blakusparādības, ko izraisa normāli lietošanas nosacījumi, un citas blakusparādības. Šādu 
nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā. Valsts iestāžu pienākums ir nodrošināt visas 
svarīgās informācijas kvalitāti un pēckontroli.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē.

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē, precizējot, vai to 
iemesls ir dozas, kuras parasti izmanto 
cilvēkiem profilakses, diagnozes 
noteikšanas vai slimības ārstēšanas 
nolūkos vai arī kādas fizioloģiskas 
funkcijas atjaunošanas, koriģēšanas vai 
mainīšanas nolūkos, zāļu lietošanas kļūda
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vai arī atļautajam produkta apraksta 
kopsavilkumam neatbilstoša izmantošana.

Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai atļautajam produkta apraksta kopsavilkumam neatbilstoša 
izmantošana (tostarp zāļu lietošana nevietā vai ļaunprātīga izmantošana), ļauj labāk aptvert 
blakusparādības, kas var būt kaitīgas pacientiem. Tomēr ir svarīgi skaidri nošķirt 
blakusparādības, ko izraisa normāli lietošanas nosacījumi, un citas blakusparādības. Šādu 
nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem iesniedz iesniegt šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai tad, ja:

3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 10., 
10.a un 10.c pantā minēto zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētājiem un 14. un 
16. pantā minēto zāļu reģistrācijas 
apliecību turētājiem iesniedz iesniegt šādu 
produktu regulāro precizējuma ziņojumu 
par drošumu tikai reizi trijos gados, 
izņemot šos gadījumus:

Pamatojums

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines.
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.e pants – 3. punkts
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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 
padomdevēja komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pieņem novērtējuma ziņojumu ar 
vai bez izmaiņām.

Šo novērtējuma ziņojumu nekavējoties 
publisko Eiropas zāļu drošuma tīmekļa 
portālā.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kompetentās iestādes pēc tam, kad 
novērtēti regulārie precizējuma ziņojumi 
par drošumu, apsver, vai nepieciešami 
jelkādi pasākumi saistībā ar attiecīgo zāļu 
tirdzniecības atļaujas noteikumiem. 

Valsts kompetentās iestādes apsver, vai 
nepieciešami jelkādi pasākumi saistībā ar 
attiecīgo zāļu tirdzniecības atļaujas 
noteikumiem. 

Tās attiecīgi saglabā, izmaina, aptur vai 
anulē tirdzniecības atļauju.

Tās attiecīgi saglabā, labo, aptur vai anulē 
tirdzniecības atļauju.

To lēmumus nekavējoties publisko. Ja ar 
faramkovigilanci saistītu iemeslu dēļ 
tirdzniecības atļauju labo, valsts 
kompetentās iestādes vai atsauces 
dalībvalsts nekavējoties publicē attiecīgo 
zāļu novērtējuma ziņojuma atjauninātu 
versiju vai arī detalizētu ziņojumu par šo 
labojumu.
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.k pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja izvērtē iesniegto 
procedūras priekšmetu. Šajā nolūkā tā var 
sarīkot sabiedrisko uzklausīšanu.

2. Farmakovigilances riska un ieguvuma 
attiecības novērtējuma padomdevēja 
komiteja izvērtē attiecīgo situāciju. Šajā 
nolūkā tā var sarīkot sabiedrisko 
uzklausīšanu kopā ar Cilvēkiem paredzēto 
zāļu komitejas pārstāvjiem. Aģentūra 
saziņā ar ieinteresētajām personām 
izstrādā atklāto uzklausīšanu 
organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas.
Atklātā uzklausīšanā jāņem vērā arī 
produkta efektivitāte un sniegtais labums, 
kā arī iepriekšējie riska un ieguvuma 
novērtējumi, ko veikusi Zāļu komiteja vai 
koordinācijas grupa saskaņā ar 
tirdzniecības atļauju piešķiršanas
procedūru, kā aprakstīts 107.l pantā.

Pamatojums

Šīs komitejas organizētās atklātās uzklausīšanas ir noderīgs instruments, ja vien tās var 
īstenot, pienācīgi ņemot vērā ne tikai attiecīgā produkta riskus, bet arī ieguvumus, lai 
apspriešana būtu uzticama un objektīva. Pirmām kārtām tas ir vajadzīgs, lai aizsargātu 
pacientu labklājību un novērtētu zāļu riska un ieguvuma attiecību, ņemot vērā visus 
pieejamos faktorus.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.k pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek rīkota atklāta uzklausīšana, pēc tās 
tiek publicēts provizorisks ziņojums.

Pamatojums

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kas noteikts 11. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kas grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis 
nodrošina, lai prasību piemērotu 
tirdzniecības atļaujām, kuras izsniegtas 
pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 
noteiktā, ar datumu, kad minētā atļauja 
pagarināta vai kad beidzies trīs gadu 
periods, kas sācies minētajā datumā, 
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

svītrots

Pamatojums

Svarīgākās informācijas kopsavilkuma iekļaušana ir lieka, jo produkta apraksta kopsavilkums 
jau ir svarīgākās informācijas sintēze. Tas var izraisīt neskaidrības pacientiem, jo tie var 
neievērot svarīgu informāciju, kas iekļauta produkta apraksta kopsavilkumā, bet neparādās 
svarīgākās informācijas kopsavilkumā. Turklāt tas var radīt uztveramības grūtības, 
piemēram, gadījumos, kad pamācība ir vairākās valodās. 



AD\807692LV.doc 25/26 PE431.039v03-00

LV

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līdz laikam, kad Aģentūra var 
nodrošināt Eudravigilance datubāzes 
funkcionalitāti, visus regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu 
iesniedz arī valsts kompetentajām 
iestādēm, kuras produktu ir atļāvušas.
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