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Grozījums Nr. 8
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Šo grozījumu vēlams piemērot visā regulas priekšlikuma tekstā.
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Grozījums Nr. 9
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu saskaņotu rīcību visā 
Kopienā attiecībā uz cilvēkiem paredzēto 
zāļu drošuma jautājumiem, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējai komitejai jāatbalsta 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja un 
koordinācijas grupa, kas ir izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

svītrots
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Padomes 2001. gada 6. novembra 
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, attiecībā uz visiem 
jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēkiem 
paredzēto zāļu farmakovigilanci. Tomēr, 
lai nodrošinātu novērtējumu konsekvenci 
un nepārtrauktību, ar cilvēkiem 
paredzētajām zālēm, kas ir atļautas 
saskaņā ar šo regulu, saistītā riska un 
ieguvumu attiecības novērtējumam 
jāpaliek Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejas un to kompetento iestāžu 
atbildībā, kas piešķir tirdzniecības
atļaujas.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Ja par zālēm ir izdota atļauja ar 
nosacījumu, ka pēc atļaujas izdošanas veic 
drošuma pētījumu vai ka paredz
priekšnoteikumus vai ierobežojumus zāļu 
drošai un efektīvai lietošanai, tad tirgū 
jānotiek šo zāļu nepārtrauktai
novērošanai. Jāaicina, lai pacienti un 
veselības aprūpes speciālisti ziņotu par 
tamlīdzīgām visu zāļu blakusparādībām, un 
Aģentūrai jāatjaunina šādu zāļu saraksts, 
kas pieejams sabiedrībai.

Or. en



PE438.462v02-00 6/23 AM\804884LV.doc

LV

Pamatojums

Pastāv nopietna atbilstības problēma, kas rada smagas sekas pacientu veselībai, radot 
apgrūtinājumu valstu veselības aprūpes sistēmām. Šāda strikta valoda varētu vēl vairāk 
atturēt pacientus no nozīmētā ārstēšanas kursa ievērošanas un netieši ietekmēt ziņošanu par 
iespējamām blakusparādībām šajā kategorijā neiekļautiem produktiem. Jāveicina, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti ziņotu par visām iespējamām blakusparādībām.

Grozījums Nr. 12
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Šo grozījumu vēlams piemērot visā regulas priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 13
Bernadette Vergnaud

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

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Konsekventi stingri jānodala farmakovigilances pasākumi un tirdzniecības atļaujas.

Grozījums Nr. 14
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
23. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra izveido un dara pieejamu 
sabiedrībai to cilvēkiem paredzēto zāļu 
sarakstu, kuras tiek stingri uzraudzītas.

Aģentūra izveido un dara pieejamu 
sabiedrībai cilvēkiem paredzēto zāļu 
sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Par sarakstu ar vielām un produktiem, uz kuriem attiecas īpaši nosacījumi vai prasības, 
nevajadzētu teikt, ka tie „tiek stingri uzraudzīti”, jo atšķirīgām zālēm nevajadzētu piemērot 
atšķirīgus uzraudzības līmeņus un šāda strikta valoda varētu vēl vairāk atturēt pacientus no 
nozīmētā ārstēšanas kursa ievērošanas.
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Grozījums Nr. 15
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā 
strukturētas standarta veidlapas, kas ir 
pieejamas tīmeklī un kas ir paredzētas, lai 
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņotu par varbūtējām blakusparādībām.
Šāda ziņošanas iespēja tiek piedāvāta 
visiem Savienības dalībvalstu pilsoņiem 
viņu dzimtajā valodā.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 17
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts šīs regulas 
23. pantā;

(4) to zāļu sarakstu, kuras minētas šīs 
regulas 23. pantā un uz kuru atļaujām 
attiecas īpaši nosacījumi vai prasības;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts šīs regulas 
23. pantā;

(4) to zāļu sarakstu, kuras minētas šīs 
regulas 23. pantā un uz kuru atļaujām 
attiecas īpaši nosacījumi vai prasības;
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19
Ashley Fox

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. panta – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) lietošanas pamācības un produkta 
apraksta kopsavilkuma visjaunāko 
elektronisko versiju par visām jau 
esošajām un jaunajām zālēm;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. panta – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) lietošanas pamācības un produkta 
apraksta kopsavilkuma visjaunāko 
elektronisko versiju par visām jau 
esošajām un jaunajām zālēm; 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. panta – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visa informācija zāļu drošuma interneta 
portālos, tostarp visa informācija, kas 
izklāstīta šā panta 1.–4b. punktā, jāsniedz 
plašai sabiedrībai saprotamā veidā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 22
Ashley Fox

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. panta – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 23
Ashley Fox

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. panta – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) novērtējuma secinājumus, ieteikumus, 
atzinumus un lēmumus, kurus pieņēmušas 
šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un 
aa) apakšpunktā minētās komitejas un 
koordinācijas grupa, kā arī valstu 
kompetentās iestādes un Komisija saskaņā 
ar šīs regulas 28., 28.a un 28.b pantu un 

(10) novērtējuma secinājumus, ieteikumus, 
atzinumus un lēmumus, kurus pieņēmušas 
šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un 
aa) apakšpunktā minētās komitejas un 
koordinācijas grupa, kā arī valstu 
kompetentās iestādes un Komisija saskaņā 
ar šīs regulas 28., 28.a un 28.b pantu un 
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Direktīvas IX sadaļas 3. nodaļas 2. un 
3. iedaļas procedūrām.

Direktīvas IX sadaļas 3. nodaļas 2. un 
3. iedaļas procedūrām.

Visa informācija zāļu drošuma interneta 
portālā, tostarp informācija, kas izklāstīta 
šā panta 1.–10. punktā, jāsniedz plašai 
sabiedrībai saprotamā veidā. Informācija 
par zāļu drošumu un potenciālajiem 
riskiem jāsniedz visu pierādīto ieguvumu 
kontekstā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Pirms šīs tīmekļa vietnes darbības uzsākšanas vajadzētu konsultēties ar ieinteresētajām 
personām, kuras iesaistītas Aģentūras portālā iekļautās informācijas sniegšanā.
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Grozījums Nr. 25
Ashley Fox

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
27. panta – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra iepazīstas ar izvēlēto
zinātnisko literatūru par to cilvēkiem 
paredzēto zāļu varbūtējo blakusparādību 
ziņojumiem, kas satur konkrētas aktīvās 
vielas. Tā publicē to aktīvo vielu sarakstu 
un publikācijas, kas tiek uzraudzītas.

1. Aģentūra iepazīstas ar zinātnisko 
literatūru par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
varbūtējo blakusparādību ziņojumiem, kas 
satur konkrētas aktīvās vielas. Tā publicē 
to aktīvo vielu sarakstu un publikācijas, kas 
tiek uzraudzītas.

2. Aģentūra ievada attiecīgo informāciju no
izvēlētās literatūras datubāzē 
Eudravigilance.

2. Aģentūra ievada attiecīgo informāciju no 
literatūras datubāzē Eudravigilance.

Or. en

Pamatojums

Aģentūra varētu pārmeklēt visu medicīnisko literatūru par labi zināmām vielām, citādi netiks 
īstenots nodoms samazināt tirdzniecības atļaujas turētāja darba slodzi, jo tirdzniecības 
atļaujas turētājam tad būtu jānoskaidro, kāda informācija ir Aģentūras rīcībā, un jāiepazīstas 
ar visu pārējo literatūru. 

Grozījums Nr. 26
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28. panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja novērtē regulāros 
precizējuma ziņojumus par drošumu.

3. ES Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevēja komiteja, 
pamatojoties uz visu pieejamo 
informāciju, zinātniski novērtē zāļu 
ieguvuma un riska attiecību, tostarp
regulāros precizējuma ziņojumus par 
drošumu, kā arī datus, kas reģistrēti 
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Eudravigilance datu bāzē.
Minētā komiteja 90 dienu laikā pēc 
regulārā precizējuma ziņojuma par 
drošumu saņemšanas sagatavo
novērtējuma ziņojumu un to nosūta 
tirdzniecības atļaujas turētājam.

Minētā komiteja 90 dienu laikā pēc 
regulārā precizējuma ziņojuma par 
drošumu saņemšanas sagatavo zinātnisku
ziņojumu par zāļu ieguvuma un riska 
attiecību un to nosūta tirdzniecības atļaujas 
turētājam, kā arī koordinācijas grupai, 
kura nodarbojas ar riska novērtēšanu 
farmakovigilances jomā.

Tirdzniecības atļaujas turētājs 30 dienu 
laikā pēc novērtējuma ziņojuma 
saņemšanas var iesniegt Aģentūrai savus 
komentārus.

Tirdzniecības atļaujas turētājs un 
koordinācijas grupa, kura nodarbojas ar 
riska novērtēšanu farmakovigilances 
jomā, 30 dienu laikā pēc novērtējuma 
ziņojuma saņemšanas var iesniegt savus
komentārus Eiropas Farmakovigilances 
komitejai.

Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pēc tirdzniecības atļaujas turētāja 
komentāru iesniegšanas termiņa beigām 
pieņem novērtējuma ziņojumu ar vai bez 
izmaiņām, ņemot vērā tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtos komentārus.

ES Farmakovigilances komiteja savā 
nākamajā sanāksmē pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja un koordinācijas grupas 
riska novērtēšanai farmakovigilances 
jomā komentāru iesniegšanas termiņa 
beigām pieņem novērtējuma ziņojumu ar 
vai bez izmaiņām, ņemot vērā iesniegtos 
komentārus.
Šo novērtējuma ziņojumu nekavējoties 
publisko ES zāļu drošības portālā, sākot 
ar [18 mēnešiem pēc datuma, kas minēts 
3. pantā]. 

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

30 dienu laikā pēc ziņojuma pieņemšanas 
sniedz atzinumu par attiecīgās tirdzniecības 
atļaujas saglabāšanu, izmaiņām tajā, tās 
apturēšanu vai anulēšanu.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 28
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28. panta – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29
Bernadette Vergnaud

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

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

„aa) Farmakovigilances komiteja, kas ir 
atbildīga par novērtēšanu pēc tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas saistībā ar to zāļu 
farmakovigilanci, kas laistas tirgū saskaņā 
ar centralizētu procedūru;”

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

1. Farmakovigilances komitejā ir:

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

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

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

b) pieci locekļi un pieci aizstājēji, tostarp 
vismaz viens ārstu, vismaz viens pacientu 
un vismaz viens patērētāju pārstāvis,
kurus ieceļ Komisija, balstoties uz publisku 
aicinājumu paust ieinteresētību, un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

Aizstājēji pārstāv locekļus viņu 
prombūtnes laikā un balso viņu vietā.

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Farmakovigilances komitejas locekļus 
ieceļ, balstoties uz viņu atbilstošo pieredzi 
cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilances un riska novērtējumu 
jomā, lai garantētu speciālistu 
kvalifikācijas augstāko līmeni un plašu 
attiecīgo kompetenču spektru. Šie locekļi ir 
hierarhiski neatkarīgi no komisijām, kas 
dalībvalstīs izsniedz tirdzniecības atļaujas, 
un no cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas. 
Šajā nolūkā Aģentūras izpilddirektors 
palīdz valdei un Komisijai, lai nodrošinātu, 
ka komitejas galīgais sastāvs aptver 
zinātniskās jomās, kas atbilst tās 
uzdevumiem.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši Aģentūras jaunajai struktūrai, stingri nodalot farmakovigilanci 
un tirdzniecības atļaujas. 
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Grozījums Nr. 32
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējas komitejas locekļu pilnvaru 
termiņš ir trīs gadi, un to var pagarināt 
vienu reizi. No savu locekļu vidus komiteja 
ieceļ priekšsēdētāju uz trīs gadu termiņu, 
kuru var pagarināt vienu reizi.

3. Farmakovigilances komitejas locekļu 
pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un to var 
pagarināt vienu reizi. No savu locekļu 
vidus komiteja ieceļ priekšsēdētāju uz trīs 
gadu termiņu, kuru var pagarināt vienu 
reizi.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz Farmakovigilances riska 
novērtējuma padomdevēju komiteju 
piemēro 61. panta 3., 4., 7. un 8. punktu.

4. Attiecībā uz Farmakovigilances 
komiteju piemēro 61. panta 3., 4., 7. un 
8. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums izdarīts atbilstoši Aģentūras jaunajai struktūrai, stingri nodalot farmakovigilanci 
un tirdzniecības atļaujas. 
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Grozījums Nr. 34
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a panta – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējas komitejas locekļi un 
aizstājēji nelūdz un nepieņem norādījumus 
ne no vienas valsts kompetentās iestādes, 
organizācijas vai personas. Viņi veic 
uzticētos pienākumus objektīvi un neitrāli.

5. Farmakovigilances komitejas locekļi un 
aizstājēji nelūdz un nepieņem norādījumus 
ne no vienas valsts kompetentās iestādes, 
organizācijas vai personas. Viņi veic 
uzticētos pienākumus objektīvi un neitrāli.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a panta – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valstu kompetento iestāžu pārstāvjiem 
ir tiesības piedalīties visās 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējas komitejas sanāksmēs, lai 
veicinātu atbilstošu uzdevumu 
koordināciju starp Aģentūru un valsts 
kompetentajām iestādēm. Ja valsts 
kompetentās iestādes tiek aicinātas, tās 
var sniegt paskaidrojumus vai 
informāciju, tomēr tās nevar censties 
ietekmēt apspriedes.”

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. panta - 18. punkta – b) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
67. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

"4. Valde pastāvīgi kontrolē darbības 
attiecībā uz farmakovigilanci, saziņas 
tīkliem un tirgus uzraudzību, lai 
nodrošinātu Aģentūras neatkarību, un šīm 
darbībām piešķir valsts finansējumu, kas 
ir pietiekams uzticēto uzdevumu 
veikšanai. Tas neizslēdz papildu resursu 
netiešu piešķiršanu, lai Aģentūra varētu 
īstenot šīs darbības, ar nosacījumu, ka
tiek stingri garantēta tās neatkarība.”

Or. fr

Pamatojums

Farmakovigilances darbībām ir jāgarantē stingra finansiāla neatkarība. Tātad vajadzētu 
izvairīties no tiešu maksājumu iekasēšanas, tādējādi radot „maksā par sniegtajiem 
pakalpojumiem” attiecības.

Grozījums Nr. 37
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Galvenās informācijas kopsavilkuma ievietošana ir lieka (produkta īpašību kopsavilkums 
(PĪK) jau pats par sevi ir svarīgas informācijas sintēze), tā var maldināt pacientus (pacienti 
drīkst nepamanīt svarīgu informāciju, kas iekļauta PĪK, bet ne galvenās informācijas 
kopsavilkumā), kā arī tā var radīt salasāmības problēmas (piemēram, gadījumā, kad 
lietošanas pamācības tiek publicētas vairākās valodās).

Grozījums Nr. 38
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai zāļu lietošana būtu droša un 
efektīva, prasību zāļu aprakstā un 
lietošanas pamācībā sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, kas paredzēts
11. panta 3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, 
kura grozīta ar Direktīvu …/…/EK, kuru 
piemēro zālēm, kas ir atļautas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 9. panta 
4. punkta a) un d) apakšpunktu, piemēro 
tirdzniecības atļaujām, kuras izdotas pirms 
šīs regulas 3. panta otrajā daļā noteiktā 

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

agrāks.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka „galvenās informācijas nodaļas” izveide produkta apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā neatbilst iecerei. Produkta apraksta kopsavilkums un lietošanas 
pamācība jau ir tā sauktās galvenās informācijas apkopojums. Tādēļ jaunas „galvenās 
informācijas nodaļa” izmainītu pārējo produkta apraksta kopsavilkumu un lietošanas 
pamācību, kuri jau satur svarīgu informāciju. Pastāv risks, ka pacients vai veselības aprūpes 
speciālists vērš uzmanību tikai uz jauno „galvenās informācijas” nodaļu un kļūdaini 
nepamana pārējās daļas. Turklāt jaunas nodaļas pievienošana padarītu lietošanas pamācību 
un produkta apraksta kopsavilkumu komplicētāku un garāku, kas varētu apgrūtināt lasīšanu. 
Tomēr šādu informāciju vajadzētu sniegt pacientiem. Šis jautājums ir reglamentēts Direktīvā 
2001/83/EK.


