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Grozījums Nr. 9
Ashley Fox ECR grupas vārdā
Anja Weisgerber PPE grupas vārdā

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par bezintervences 
zinātniskajiem pētījumiem vai papildu 
pasākumiem profilaksei vai ārstēšanai, vai 
informāciju par zālēm saistībā ar stāvokli, 
kam veic profilaksi vai ko ārstē. Attiecībā 
uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kas 
atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr.726/2004 II sadaļu, jānosaka konkrēti 
informācijas veidi, kuru iepriekšēju 
pārbaudi veic Eiropas Zāļu aģentūra 
(turpmāk "Aģentūra").

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par zinātniskiem pētījumiem, 
kas ir balstīti uz eksperimentāliem 
novērojumiem, vai papildu pasākumiem 
profilaksei vai ārstēšanai, vai informāciju 
par zālēm saistībā ar saslimšanām, 
attiecībā uz kurām īsteno profilaksi vai 
kuras ārstē. Attiecībā uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, kas atļautas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 II sadaļu,
jānosaka konkrēti informācijas veidi, kuru 
iepriekšēju pārbaudi veic Eiropas Zāļu 
aģentūra (turpmāk „Aģentūra”), izņemot 
gadījumus, kad kompetentā valsts iestāde 
jau ir pārbaudījusi šīs informācijas 
saturu, un jānosaka Aģentūrai vai 
kompetentajai valstu struktūrai tiesības 
uzraudzīt pasākumus, kas ražotājam ir 
jāveic pēc informēšanas par nevēlamām 
blakusparādībām, un pēc tam 
nekavējoties attiecīgi ir jāatjaunina 
literatūra.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai samazinātu birokrātisko slogu, ko rada Aģentūras pienākums 
pārbaudīt visu ar zāļu izstrādājumiem saistīto informāciju. 



PE439.867v01-00 4/8 AM\808731LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par bezintervences 
zinātniskajiem pētījumiem vai papildu 
pasākumiem profilaksei vai ārstēšanai, vai 
informāciju par zālēm saistībā ar stāvokli, 
kam veic profilaksi vai ko ārstē. Attiecībā 
uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kas 
atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr.726/2004 II sadaļu, jānosaka konkrēti 
informācijas veidi, kuru iepriekšēju 
pārbaudi veic Eiropas Zāļu aģentūra 
(turpmāk "Aģentūra").

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju, pirms to dara 
pieejamu, pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par bezintervences 
zinātniskajiem pētījumiem vai papildu 
pasākumiem profilaksei vai ārstēšanai, vai 
informāciju par zālēm saistībā ar 
saslimšanām, attiecībā uz kurām īsteno 
profilaksi vai kuras ārstē. Attiecībā uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kas atļautas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr.726/2004 
II sadaļu, jānosaka konkrēti informācijas 
veidi, kuru iepriekšēju pārbaudi veic 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk 
„Aģentūra”).

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt orientētai uz pacientu. Tāpēc saskaņā ar „vilkšanas” principu, kas nozīmē 
to, ka pacientiem un plašai sabiedrībai ir pieejama tikai pieprasītā informācija (pretēji 
„stumšanas” principam, saistībā ar kuru tirdzniecības atļauju turētāji ir tie, kas informāciju 
sniedz pacientiem un plašai sabiedrībai), tirdzniecības atļauju turētājiem zāles nereklamējošā 
informācija pašiem ir jāpadara pieejama pacientiem un plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 11
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Attiecībā uz 
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informāciju par bezintervences 
zinātniskajiem pētījumiem vai papildu 
pasākumiem profilaksei vai ārstēšanai, 
vai informāciju par zālēm saistībā ar 
stāvokli, kam veic profilaksi vai ko ārstē.
Attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 
kas atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr.726/2004 II sadaļu, jānosaka konkrēti 
informācijas veidi, kuru iepriekšēju 
pārbaudi veic Eiropas Zāļu aģentūra 
(turpmāk "Aģentūra").

cilvēkiem paredzētām zālēm, kas atļautas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
II sadaļu, jānosaka konkrēti informācijas 
veidi, kuru iepriekšēju pārbaudi veic 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk 
„Aģentūra”), jānosaka tai tiesības 
uzraudzīt pasākumus, kas ražotājam ir 
jāveic pēc informēšanas par nevēlamām 
blakusparādībām, un pēc tam 
nekavējoties attiecīgi ir jāatjaunina 
literatūra.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums attiecas uz informāciju, ko kompetentas iestādes zāļu reģistrācijas 
laikā nav apstiprinājušas un kas faktiski ir slēpta reklāma. Visa būtiskā informācija, kas 
attiecas uz pētījumiem, ir iekļauta pacientiem paredzētajā lietošanas pamācībā un ražojuma 
apraksta kopsavilkumā, kas ir divi no apstiprināšanai iesniegtajiem reģistrācijas 
dokumentiem.

Grozījums Nr. 12

Ashley Fox ECR grupas vārdā
Anja Weisgerber PPE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms publicēšanas 
Aģentūra novērtē ar zālēm saistītu 
informāciju, kas norādīta minētajā 
direktīvā.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms publicēšanas 
Aģentūra vai kompetentā valsts iestāde
novērtē ar zālēm saistītu informāciju, kas 
norādīta minētās direktīvas 100.b panta d) 
apakšpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai samazinātu birokrātisko slogu, ko rada Aģentūras pienākums 
pārbaudīt visu ar zāļu izstrādājumiem saistīto informāciju. 

Grozījums Nr. 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms publicēšanas
Aģentūra novērtē ar zālēm saistītu
informāciju, kas norādīta minētajā 
direktīvā.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms darīt 
pieejamu ar zālēm saistītu informāciju, 
kas norādīta minētās direktīvas 
100.b panta d) apakšpunktā, Aģentūra to 
novērtē.

Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt orientētai uz pacientu. Tāpēc saskaņā ar „vilkšanas” principu, kas nozīmē 
to, ka pacientiem un plašai sabiedrībai ir pieejama tikai pieprasītā informācija (pretēji 
„stumšanas” principam, saistībā ar kuru tirdzniecības atļauju turētāji ir tie, kas informāciju 
sniedz pacientiem un plašai sabiedrībai), tirdzniecības atļauju turētājiem zāles nereklamējošā 
informācija pašiem ir jāpadara pieejama pacientiem un plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punkta nolūkā tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedz Aģentūrai izplatāmās
informācijas paraugu.

2. 1. punkta nolūkā tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedz Aģentūrai tās informācijas 
paraugu, kas ir jādara pieejama.
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Or. en

Pamatojums

Direktīvai jābūt orientētai uz pacientu. Tāpēc saskaņā ar „vilkšanas” principu, kas nozīmē 
to, ka pacientiem un plašai sabiedrībai ir pieejama tikai pieprasītā informācija (pretēji 
„stumšanas” principam, saistībā ar kuru tirdzniecības atļauju turētāji ir tie, kas informāciju 
sniedz pacientiem un plašai sabiedrībai), tirdzniecības atļauju turētājiem zāles nereklamējošā 
informācija pašiem ir jāpadara pieejama pacientiem un plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 15
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra 60 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daļu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaļas noteikumiem. Ja Aģentūra 
nesniedz iebildumus 60 dienu laikā, 
uzskata, ka informācija ir pieņemta un to 
var publicēt.

3. Aģentūra 60 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daļu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaļas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Pienākums iebilst 60 dienu laikā varētu Eiropas Zāļu aģentūrai īsā termiņa dēļ būt pārāk 
grūts; it īpaši tāpēc, ka iesniegumu skaitu šobrīd nav iespējams noteikt. Lai novērstu 
situāciju, ka atļauju izsniedz automātiski tikai tāpēc, ka Eiropas Zāļu aģentūra netiek galā ar 
pārāk lielo iesniegumu skaitu, šī norma ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra 60 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daļu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaļas noteikumiem. Ja Aģentūra 
nesniedz iebildumus 60 dienu laikā, 
uzskata, ka informācija ir pieņemta un to 
var publicēt.

3. Aģentūra 90 dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daļu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaļas noteikumiem, un lēmumu 
pamato. Ja Aģentūra nesniedz iebildumus 
90 dienu laikā, uzskata, ka informācija ir 
pieņemta un to var publicēt.

Or. en

Pamatojums

Ar prasību Eiropas Zāļu aģentūrai pamatot lēmumu informācijas sagatavošanas procesu 
varēs padarīt pārredzamāku un efektīvāku. Komisijas noteiktais 60 dienu termiņš, kura laikā 
bezdarbība tiek uzskatīta par piekrišanu tirdzniecības atļaujas turētājiem publiskot 
informāciju, liekas, ir nepietiekams, lai Aģentūra varētu pienācīgi izpildīt tās uzdevumus. 
Termiņš, kas ir 90 dienas ilgs, šķiet atbilstošāks, jo šādā termiņā Aģentūra spēj pārbaudīt 
minēto informāciju, un tajā pat laikā tas netraucē pacientus pēc iespējas agrāk izmantot 
jaunās inovatīvās zāles. 


