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Grozījums Nr. 23
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāja atzinumu, 
1 OV C 229, 23.9.2009., 19. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blaknēm, šīm zālēm sniedzot attiecīgu 
paskaidrojumu produkta apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas pamācībā, un 
Eiropas Zāļu aģentūrai, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko paredz Kopienas 
procedūru cilvēkiem vai dzīvniekiem 
paredzētu zāļu atļaušanai un uzraudzībai un 
ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru 
(turpmāk — Aģentūra), jāatjaunina šādu 
zāļu saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en
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Pamatojums

Īpašas norādes uz zālēm, kuras tiek pētītas pēc atļaujas piešķiršanas, palīdzēs gan veselības 
aprūpes speciālistiem, gan pacientiem ievērot jaunās zāles, kuras tiek stingri uzraudzītas, un 
palielinātu viņu informētību par iespēju ziņot negatīvas reakcijas gadījumā.

Grozījums Nr. 25
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek stingrai šo zāļu uzraudzībai. 
Jāaicina pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņot par visām tamlīdzīgām 
zāļu blakusparādībām, un Eiropas Zāļu 
aģentūrai, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko 
paredz Kopienas procedūru cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētu zāļu atļaušanai un 
uzraudzībai un ar ko izveido Eiropas Zāļu 
aģentūru (turpmāk — Aģentūra), 
jāatjaunina šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(9) Ja par zālēm izsniegta atļauja ar 
nosacījumu, ka tiek veikts drošuma 
pētījums pēc atļaujas piešķiršanas vai ja 
pastāv nosacījumi vai ierobežojumi zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek pastāvīgai šo zāļu uzraudzībai. 
Tāpat kā visu citu zāļu gadījumā, pacienti 
un veselības aprūpes speciālisti jāaicina
ziņot par visām tamlīdzīgām zāļu blaknēm, 
un Eiropas Zāļu aģentūrai, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko paredz Kopienas 
procedūru cilvēkiem vai dzīvniekiem 
paredzētu zāļu atļaušanai un uzraudzībai un 
ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru 
(turpmāk — Aģentūra), jāatjaunina šādu 
zāļu saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Pastāv ievērojama atbilstības problēma, kas rada nopietnas sekas pacientu veselībai, izraisot 
slodzi valstu veselības aprūpes sistēmām. Spēcīga formulējumu izmantošana varētu vairāk 
atturēt pacientus no ārstēšanas procesa ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par 
varbūtējām blaknēm tādu zāļu gadījumā, kuras nav ietvertas šajā zāļu kategorijā. Pacienti un 
veselības aprūpes speciālisti ir jāmudina ziņot par visām varbūtējām blaknēm.
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Grozījums Nr. 26
Philippe Juvin

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

Or. fr

Pamatojums

Svarīgākās informācijas kopsavilkuma iekļaušana ir lieka (produkta apraksta kopsavilkums 
jau ir svarīgākās informācijas sintēze), var izraisīt neskaidrības pacientiem (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). 

Grozījums Nr. 27
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai farmakovigilances jomā 
nodrošinātu ciešu sadarbību starp 
dalībvalstīm, jāpaplašina ar Direktīvas 
2001/83/EK 27. pantu izveidotās 
koordinācijas grupas pilnvaras, proti, 
izskatīt jautājumus saistībā ar 
farmakovigilanci visām dalībvalstīs 
atļautajām zālēm. Koordinācijas grupas 
darbība ir jānostiprina vēl vairāk, lai tā 
spētu pildīt jaunos uzdevumus, pieņemot 
skaidrus noteikumus par nepieciešamo 

(12) Lai farmakovigilances jomā 
nodrošinātu ciešu sadarbību starp 
dalībvalstīm, pamatojoties uz dalībvalstu 
farmakovigilances sistēmu kompetenci, 
jāizveido jauna koordinācijas grupa, kas 
nodarbotos tieši ar farmakovigilances 
jautājumiem, proti, izskatītu jautājumus 
saistībā ar farmakovigilanci visām 
dalībvalstīs atļautajām zālēm. Šī jaunās
koordinācijas grupas darbība ir jānostiprina 
vēl vairāk, lai tā spētu pildīt jaunos 
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speciālo zināšanu līmeni, atzinumu 
pieņemšanu, pārredzamību, neatkarību un 
tās locekļu profesionālo diskrētumu, kā arī 
par nepieciešamo sadarbību starp Kopienas 
un dalībvalstu iestādēm.

uzdevumus, pieņemot skaidrus noteikumus 
par nepieciešamo speciālo zināšanu līmeni, 
atzinumu pieņemšanu, pārredzamību, 
neatkarību un tās locekļu profesionālo 
diskrētumu, kā arī par nepieciešamo 
sadarbību starp Kopienas un dalībvalstu 
iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 28
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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 joma tomēr ir 
visi jautājumi, „kas saistīti ar ... farmakovigilanci” (direktīvas priekšlikuma 1. panta 
14. punkts).



AM\803594LV.doc 7/39 PE438.448v01-00

LV

Grozījums Nr. 29
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vēl labāk koordinētu dalībvalstu 
resursus, jāatļauj, ka dalībvalsts deleģē 
konkrētus farmakovigilances uzdevumus 
citai dalībvalstij.

(17) Lai Kopienas līmenī uzlabotu 
zināšanas farmakovigilances jomā, 
dalībvalstij vajadzētu būt iespējai veikt tās 
speciālistu grupas apmācību citas 
dalībvalsts speciālistu grupā.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm nevajadzētu būt iespējai atteikties no to atbildības farmakovigilances jomā.

Grozījums Nr. 30
Philippe Juvin

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, 
jānosaka proporcionāli tam, cik nopietns ir 
zāļu radītais risks. Tādēļ regulārie 
precizējuma ziņojumi par drošumu 
jāsasaista ar nesen atļautu zāļu riska 
pārvaldības sistēmu, un intervāli starp 
šiem ziņojumiem jāpagarina saistībā ar
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 un noteiktos 
intervālos veikti precizējuma ziņojumi par 
tādu produktu drošumu, kad nepieciešams 
novērtēt to radīto risku vai pārliecināties 
par produkta apraksta adekvātumu.
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Or. fr

Pamatojums

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
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. 31
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. Jārod iespēja šādu finansējumu 
nodrošināt, iekasējot maksu. Tomēr iegūto 
līdzekļu pārvaldībai jānotiek, nepārtrauktā 
valsts kompetento iestāžu kontrolē, lai 
garantētu to neatkarību.

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. Jārod iespēja šādu finansējumu
nodrošināt, netiešā veidā iekasējot papildu 
līdzekļus. Tomēr iegūto līdzekļu 
pārvaldībai jānotiek, nepārtrauktā valsts 
kompetento iestāžu kontrolē, lai garantētu 
to neatkarību.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina farmakovigilances darbību pilnīga finansiālā neatkarība. Tāpēc vajadzētu 
izvairīties no tiešas maksas iekasēšanas, kas varētu radīt „maksu par sniegtajiem 
pakalpojumiem”.
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Grozījums Nr. 32
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 11. pantu groza šādi: svītrots
a) iekļauj 3.a punktu:
Svarīgākās informācijas kopsavilkums, 
kas nepieciešams, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva.
b) pievieno šādu daļu:
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>.”

Or. fr

Pamatojums

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Grozījums Nr. 33
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 11. pantu groza šādi: 3. Direktīvas 11. pantu groza šādi:
a) iekļauj 3.a punktu: a) pievieno šādu daļu:
„3a) Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.
b) pievieno šādu punktu:

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>.”

Kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šo zāļu 
drošums tiek uzraudzīts arī pēc atļaujas 
izsniegšanas. Par visām varbūtējām 
blaknēm ziņojiet jūsu ārstam, farmaceitam 
vai <valsts kompetentās iestādes 
nosaukums un tīmekļa vietnes adrese>.”

Or. en

Pamatojums

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Grozījums Nr. 34
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants
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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: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Ir pierādīts, 
ka šīs zāles labvēlīgi ietekmē pacientus, 
kuru veselības stāvoklis ir līdzīgs jūsējam.
Tāpat kā citu zāļu drošums, arī šo zāļu 
drošums tiek uzraudzīts. Par visām 
varbūtējām blaknēm jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”

Or. en

Pamatojums

Regulas 23. pantā minētajā sarakstā iekļautajām zālēm, kuru atļaujas ir atkarīgas no īpašiem 
nosacījumiem, zāļu apraksta kopsavilkumā jānorāda, ka šo zāļu drošums tiek uzraudzīts, 
nevis ka tās tiek stingri uzraudzītas. Spēcīga formulējumu izmantošana varētu vairāk atturēt 
pacientus no ārstēšanas procesa ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par varbūtējām 
blaknēm tādu zāļu gadījumā, kuras nav ietvertas šajā zāļu kategorijā. Pacienti un veselības 
aprūpes speciālisti ir jāmudina ziņot par visām varbūtējām blaknēm.

Grozījums Nr. 35
Ashley Fox

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, 
lietošanas pamācību, produkta apraksta 
kopsavilkumu un visus nosacījumus, kas 
paredzēti saskaņā ar 21.a, 22. un 
22.a pantu, un visus to izpildes termiņus.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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: 

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

Or. fr

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. 37
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas derīguma turpināšana ir atkarīga 
no gadskārtējās attiecīgo nosacījumu 
pārvērtēšanas.

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

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 38
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2001/83/EK
22.a pants (jauns)

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 sniedz 
tirdzniecības atļaujas turētājam iespēju, lai 
tas, atbildot uz pieprasījumu, sniegtu 
paskaidrojumus termiņā, ko tā precizē, 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. Šo pieprasījumu 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 izmaina, iekļaujot prasību, un 
attiecīgi atjaunina riska pārvaldības 
sistēmu.

Or. fr
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Pamatojums

Īpašos apstākļos izsniedzamas atļaujas piešķir pilnīgi atklāti.

Grozījums Nr. 39
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Koordinācijas grupu izveido ar šādu 
nolūku:

„1. Izveido divas koordinācijas grupas:

a) koordinācijas grupu, kas atbild par 
savstarpējo atzīšanu un decentralizētajām 
procedūrām, ar šādu nolūku:

a) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti 
ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

i) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti 
ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

b) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;

c) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu.

ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu, izņemot jautājumus, kas saistīti 
ar farmakovigilanci.

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.

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.”

Savstarpējas atzīšanas un decentralizēto 
procedūru koordinācijas grupai uzticētos
uzdevumus pildīt palīdz Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 5. panta 1. punktā minētā 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai .”
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Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 40
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) koordinācijas grupu 
farmakovigilances risku novērtēšanai ar 
šādu nolūku:

i) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;

ii) lai izskatītu jautājumus saistībā ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām atbilstoši 35. panta 
1. punktam attiecībā uz visiem 
farmakovigilances jautājumiem.

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.

Or. fr

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. 41
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

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.”

Or. fr

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 joma tomēr ir 
visi jautājumi, „kas saistīti ar ... farmakovigilanci” (direktīvas priekšlikuma 1. panta 
14. punkts). Šis grozījums būtu jāievieš visā direktīvas priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 42
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Koordinācijas grupas locekļi un eksperti,
pildot savus uzdevumus, pamatojas uz 
valsts tirdzniecības atļauju piešķiršanas 
struktūrām pieejamajiem zinātnes un 

Koordinācijas grupu locekļi un eksperti, 
pildot savus uzdevumus, pamatojas 
attiecīgi uz valsts tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas un farmakovigilances 
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regulācijas resursiem. Katra valsts 
kompetentā valsts iestāde uzrauga notikušā 
vērtējuma zinātnisko līmeni un sekmē 
iecelto koordinācijas grupas locekļu un 
ekspertu darbību.

struktūrām pieejamajiem zinātnes un 
regulācijas resursiem. Katra kompetentā 
valsts iestāde uzrauga notikušā vērtējuma 
zinātnisko līmeni un sekmē iecelto 
koordinācijas grupu locekļu un ekspertu 
darbību.

Saistībā ar koordinācijas grupas locekļu 
darbības pārredzamību un neatkarību tai 
piemēro Regulas (EK) Nr. 726/2004 
63. pantu.”;

Saistībā ar koordinācijas grupu locekļu 
darbības pārredzamību un neatkarību tai 
piemēro Regulas (EK) Nr. 726/2004 
63. pantu.

Šo grupu locekļi vienlaicīgi var būt tikai 
vienas grupas locekļi.

Farmakovigilances riska novērtēšanas 
koordinācijas grupas locekļi hierarhiski ir 
neatkarīgi no tām valsts iestādēm, kuras 
atbild par tirdzniecības atļauju 
izsniegšanu.”

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 43
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas koordinācijas 
grupas sanāksmes.

„4. Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas koordinācijas 
grupu sanāksmes.

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Koordinācijas grupas locekļi nodrošina, 
ka grupas uzdevumi un valsts kompetento 
iestāžu darbs tiek pienācīgi koordinēts, 
ieskaitot konsultatīvu struktūru izveidi, 
kuras risina ar tirdzniecības atļauju saistītus 
jautājumus.

5. Koordinācijas grupu locekļi nodrošina 
pienācīgu darba saskaņošanu starp viņu
grupu un valsts kompetentajām iestādēm, 
t.i., attiecīgi konsultatīvajām struktūrām, 
kas nodarbojas ar tirdzniecības atļauju 
izsniegšanu, un tām struktūrām, kas atbild 
par zāļu uzraudzību.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 45
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts 
citādi, koordinācijas grupa pieliks visas 
pūles, lai pieņemtu lēmumus vienprātīgi. Ja 
šādu vienprātību nevar panākt, noteicošā 

6. Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts 
citādi, koordinācijas grupas pieliks visas 
pūles, lai pieņemtu lēmumus vienprātīgi. Ja 
šādu vienprātību nevar panākt, noteicošā 
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būs locekļu vairākuma nostāja. būs locekļu vairākuma nostāja.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – c apakšpunkts
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. Ne vēlāk kā dienu pirms koordinācijas 
grupu sanāksmēm publicē detalizētu 
darba kārtību. Koordinācijas grupu 
sanāksmju detalizētu pārskatus, kuros 
norādīti pieņemtie lēmumi, precīza 
informācija par balsojumiem un to 
skaidrojumi, tostarp mazākuma viedokļi, 
publicē mēneša laikā pēc sanāksmes.”

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 47
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Direktīvas 59. panta 1. punktu groza 
šādi:

svītrots

a) iekļauj šādu aa) punktu:
ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;
b) pievieno šādu otro un trešo daļu:
„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
šādu simbolu un norādi „Jauna 
informācija”.
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>.”

Or. fr

Pamatojums

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Grozījums Nr. 48
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 59. panta 1. punktu groza šādi: Direktīvas 59. panta 1. punktu groza šādi:
a) iekļauj šādu aa) punktu: a) iekļauj šādu aa) punktu:
„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;
b) pievieno šādu otro un trešo daļu:
„Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 
šādu simbolu un norādi „Jauna 
informācija”.
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>.””

„aa) „Par zālēm, kuras minētas Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 23. pantā minētajā 
sarakstā, kopsavilkumā sniedz šādu 
paziņojumu: „Šo zāļu drošums tiek 
uzraudzīts arī pēc atļaujas izsniegšanas. 
Par visām varbūtējām blaknēm ziņojiet
jūsu ārstam, farmaceitam vai <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.”

Or. en

Pamatojums

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
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they can report to their health care professional.

Grozījums Nr. 49
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu:

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>.”

„Ir pierādīts, ka šīs zāles labvēlīgi ietekmē 
pacientus, kuru veselības stāvoklis ir 
līdzīgs jūsējam. Tāpat kā citu zāļu 
drošums, arī šo zāļu drošums tiek 
uzraudzīts. Par visām varbūtējām blaknēm
ziņojiet jūsu veselības aprūpes 
speciālistam vai <valsts kompetentās 
iestādes nosaukums un tīmekļa vietnes 
adrese>.”

Or. en

Pamatojums

Pastāv ievērojama atbilstības problēma, kas rada nopietnas sekas pacientu veselībai, izraisot 
slodzi valstu veselības aprūpes sistēmām. Spēcīga formulējumu izmantošana varētu atturēt 
pacientus no ārstēšanas procesa ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par varbūtējām 
blaknēm tādu zāļu gadījumā, kuras nav ietvertas šajā zāļu kategorijā. 

Grozījums Nr. 50
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

65. pantam pievieno šādu g) punktu: 65. pantam pievieno šādus g) un ga) 
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apakšpunktus:
„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.”

„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;

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 51
Philippe Juvin

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.”

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 52
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 20. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 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 
ārstus, farmaceitus un citus medicīnas 
speciālistus, kā arī pacientus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

Or. fr

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmai jābūt pārredzamākai, un tajā vairāk jāiesaista pacienti.

Grozījums Nr. 53
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts var deleģēt kādu no šajā 
sadaļā tai uzticētajiem uzdevumiem citai 
dalībvalstij, ja pēdējā ir sniegusi rakstisku 
piekrišanu.

Dalībvalsts nevar deleģēt uzdevumus, kas 
tai uzticēti atbilstoši šai sadaļai. Tā var 
lūgt citai dalībvalstij nodrošināt apmācību 
vai sniegt palīdzību, ja pēdējā ir sniegusi 
rakstisku piekrišanu.

Dalībvalsts, kura deleģē, par to rakstiski 
paziņo Komisijai, Aģentūrai un pārējām 
dalībvalstīm. Dalībvalsts, kura deleģē, un 
Aģentūra šo informāciju publisko.

Dalībvalsts, kas lūdz atbalstu, un 
apmācību sniedzošā dalībvalsts iesniedz 
detalizētu apmācības un atbalsta 
sniegšanas plānu un tā izmaksu aprēķinu 
Komisijai un Aģentūrai, kuras to finansē 
ar publiska finansējuma palīdzību.
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Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm nevajadzētu būt iespējai atteikties no to atbildības farmakovigilances jomā.

Grozījums Nr. 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts kompetentās iestādes, lai garantētu 
neatkarību, pastāvīgi kontrolē to līdzekļu 
pārvaldību, kas paredzēti pasākumiem 
saistībā ar farmakovigilances sistēmu, 
sakaru tīklu ekspluatāciju un tirgus 
uzraudzību.

Par pasākumiem saistībā ar 
farmakovigilances sistēmu, sakaru tīklu 
ekspluatāciju un tirgus uzraudzību saņem 
uzticētajiem uzdevumiem atbilstošu 
publisko finansējumu. Valsts kompetentās 
iestādes pastāvīgi kontrolē šiem 
pasākumiem paredzēto līdzekļu 
pārvaldību, lai tādējādi nodrošinātu šo 
pasākumu neatkarību.

Pirmā daļa neizslēdz, ka no tirdzniecības 
atļaujas turētājiem par minēto pasākumu 
veikšanu valsts kompetentās iestādes 
iekasē maksu.

Pirmā daļa neizslēdz, ka šo pasākumu 
veikšanai valsts iestādēs netieši iekasē 
papildu līdzekļus, ja vien tiek nodrošināta 
šo pasākumu neatkarība.

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina farmakovigilances darbību pilnīga finansiālā neatkarība. Tāpēc vajadzētu 
izvairīties no tiešas maksas iekasēšanas, kas varētu radīt „maksu par sniegtajiem 
pakalpojumiem”.

Grozījums Nr. 55
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

1) saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu kopsavilkums;

Or. en

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. 56
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zāļu drošumu, kura būs 
savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu. 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zāļu drošumu, kura būs 
savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu. 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

1) saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

1) saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu kopsavilkums;

Or. en

Pamatojums

Informācija par zāļu drošumam veltītām valsts tīmekļa vietnēm būtu jāsniedz viegli
saprotamā veidā. Tehniskie dokumenti būtu jāsniedz kopsavilkuma formā un nespeciālistiem 
saprotamā versijā. Valsts zāļu drošuma tīmekļa portālos būtu jāpublisko arī lietošanas 
pamācība un zāļu apraksta kopsavilkuma papildinājums, jo tajos ir zāļu lietošanas 
pamatinformācija, kas ir būtiska to drošai lietošanai.
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Grozījums Nr. 57
Anja Weisgerber

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 zāļu sarakstu, kuru atļaujas ir 
atkarīgas no konkrētiem nosacījumiem 
vai prasībām, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā;

Or. en

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. 58
Ashley Fox

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 zāļu sarakstu, kuru atļaujas ir 
atkarīgas no konkrētiem nosacījumiem 
vai prasībām, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā;

Or. en
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Pamatojums

Informācija par zāļu drošumam veltītām valsts tīmekļa vietnēm būtu jāsniedz viegli 
saprotamā veidā. Tehniskie dokumenti būtu jāsniedz kopsavilkuma formā un nespeciālistiem 
saprotamā versijā. Valsts zāļu drošuma tīmekļa portālos būtu jāpublisko arī lietošanas 
pamācība un zāļu apraksta kopsavilkuma papildinājums, jo tajos ir zāļu lietošanas 
pamatinformācija, kas ir būtiska to drošai lietošanai.

Grozījums Nr. 59
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) visu esošo un jauno zāļu lietošanas 
pamācību un produkta apraksta 
kopsavilkumu visjaunākā elektroniskā 
versija;

Or. en

Pamatojums

Informācija par zāļu drošumam veltītām valsts tīmekļa vietnēm būtu jāsniedz viegli 
saprotamā veidā. Tehniskie dokumenti būtu jāsniedz kopsavilkuma formā un nespeciālistiem 
saprotamā versijā. Valsts zāļu drošuma tīmekļa portālos būtu jāpublisko arī lietošanas 
pamācība un zāļu apraksta kopsavilkuma papildinājums, jo tajos ir zāļu lietošanas 
pamatinformācija, kas ir būtiska to drošai lietošanai.

Grozījums Nr. 60
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) īsa dokumenta vēsture par izmaiņām 
produkta informācijā.
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Visu informāciju, tostarp šā panta 1) līdz 
3.a) punktā norādīto, drošuma tīmekļa 
portālos sniedz plašai sabiedrībai 
saprotamā veidā. Informāciju par zāļu 
drošumu un iespējamiem riskiem sniedz 
kontekstā ar kopējo pierādīto labvēlīgo 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Informācija par zāļu drošumam veltītām valsts tīmekļa vietnēm būtu jāsniedz viegli 
saprotamā veidā. Tehniskie dokumenti būtu jāsniedz kopsavilkuma formā un nespeciālistiem 
saprotamā versijā. Valsts zāļu drošuma tīmekļa portālos būtu jāpublisko arī lietošanas 
pamācība un zāļu apraksta kopsavilkuma papildinājums, jo tajos ir zāļu lietošanas 
pamatinformācija, kas ir būtiska to drošai lietošanai.

Grozījums Nr. 61
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) visu esošo un jauno zāļu lietošanas 
pamācību un produkta apraksta 
kopsavilkumu visjaunākā elektroniskā 
versija;

3b) 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.

Or. en

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 
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nodrošinātu zāļu drošu lietošanu — tāpēc lietošanas pamācība ir jāpadara publiski pieejama. 

Grozījums Nr. 62
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
106.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad Aģentūra vai valsts kompetentās 
iestādes publisko 2. un 3. punktā minēto 
informāciju, izdzēš visus personīgos datus 
vai slepenu komerciāli informāciju, ja vien 
šo informāciju nav nepieciešams atklāt 
sabiedrības veselības aizsardzības labad.

4. Kad Aģentūra vai valsts kompetentās 
iestādes publisko 2. un 3. punktā minēto 
informāciju, izdzēš visus personīgos datus 
vai slepenu komerciāli informāciju, 
sazinoties ar tirdzniecības atļaujas 
turētāju, ja vien šo informāciju nav 
nepieciešams atklāt sabiedrības veselības 
aizsardzības labad.

Or. en

Pamatojums

Sazināšanās ar tirdzniecības atļaujas turētāju ir svarīga, lai nodrošinātu, ka netīšām netiek 
izpausta komerciāli konfidenciāla informācija. 

Grozījums Nr. 63
Philippe Juvin

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 tās ir izraisījušas dozas, 
kuras parasti izmanto cilvēkiem 
profilakses, diagnozes noteikšanas vai 
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slimības ārstēšanas nolūkos vai arī kādas 
fizioloģiskas funkcijas atjaunošanas, 
koriģēšanas vai mainīšanas nolūkos, zāļu 
lietošanas kļūda vai arī 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.

Or. fr

Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai 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 un nosacījumu, un citas blakusparādības. 
Šādu nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā.

Grozījums Nr. 64
Philippe Juvin

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.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi, lai ziņošanu par blakusparādībām nekavētu tehniski šķēršļi. Dažiem cilvēkiem 
internets nav pieejams, vai arī interneta izmantošana viņiem sagādā grūtības.
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Grozījums Nr. 65
Philippe Juvin

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 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.

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), precizējot, vai tās ir izraisījušas 
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 produkta apraksta 
kopsavilkumam neatbilstoša izmantošana, 
turklāt tas jāizdara 15 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 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 dati par visām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras nav nopietnas un 
kuras atklātas Kopienā, precizējot, vai tās 
ir izraisījušas 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 produkta apraksta kopsavilkumam 
neatbilstoša izmantošana, turklāt tas 
jāizdara 90 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.
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Or. fr

Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai zāļu 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 un nosacījumu, un citas blakusparādības. 
Šādu nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā.

Grozījums Nr. 66
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti.

1. Dalībvalstis reģistrē visas varbūtējās 
blakusparādības, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti, precizējot, vai tās ir 
izraisījušas 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 produkta apraksta kopsavilkumam 
neatbilstoša izmantošana.

Or. fr

Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai zāļu 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 un nosacījumu, un citas blakusparādības. 
Šādu nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā.
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Grozījums Nr. 67
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 vai arī 
izmantojot citus piemērotus veidus.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 68
Philippe Juvin

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 tās 
ir izraisījušas 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 produkta apraksta kopsavilkumam 
neatbilstoša izmantošana.
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Or. fr

Pamatojums

Jēdziena „blakusparādības” paplašināšana, tajā iekļaujot arī sekundāru iedarbību, ko 
izraisa zāļu lietošanas kļūda vai zāļu 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 un nosacījumu, un citas blakusparādības. 
Šādu nošķiršanu vajadzētu veikt ziņošanas procesā.

Grozījums Nr. 69
Philippe Juvin

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:

Or. fr

Pamatojums

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
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.
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Grozījums Nr. 70
Antonyia Parvanova

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 novērtējuma 
padomdevēja komiteja izvērtē iesniegto 
procedūras priekšmetu. Šajā nolūkā tā var 
sarīkot sabiedrisko uzklausīšanu kopā ar 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
pārstāvjiem. Šī Aģentūra saziņā ar 
ieinteresētajām pusēm 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.

Or. en

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. 71
Philippe Juvin

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

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

2. Farmakovigilances riska un ieguvuma 
attiecības novērtējuma padomdevēja 
komiteja izvērtē iesniegto procedūras 
priekšmetu. Šajā nolūkā saistībā ar risku 
un ieguvumu analīzi tā var rīkot atklātu
uzklausīšanu.

Or. fr

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. 72
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

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 
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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. 73
Philippe Juvin

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

Or. fr

Pamatojums

Svarīgākās informācijas kopsavilkuma iekļaušana ir lieka (produkta apraksta kopsavilkums 
jau ir svarīgākās informācijas sintēze), var izraisīt neskaidrības pacientiem (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).
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Grozījums Nr. 74
Sylvana Rapti

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, visi regulārie precizējuma 
ziņojumi par drošumu jāiesniedz arī 
kompetentajām valsts iestādēm, kuras 
produktu ir atļāvušas.

Or. en


