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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

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

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

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

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

 Patērētājiem būtu jāziņo valsts iestādēm tieši. Ja informācijas apmaiņu par visām zāļu 
blakusparādībām (par kurām ziņo pacienti, slimnīcas, veselības nozares profesionāļi 
un farmācijas uzņēmumi) Eiropas datubāzē koordinē valsts līmenī, decentralizētas 
ziņošanas sistēmas palielina datu aizsardzības drošumu un Eiropas līmenī reģistrēto 
datu kvalitātes garantijas. Tuvināšana ļauj valsts veselības iestādēm arī:
- izmantojot īpašās zināšanas, pārbaudīt ziņojumus, lai papildinātu tos ar vērtīgu 

informāciju;
- gūt skaidru priekšstatu par blakusparādībām, kas novērotas to teritorijā;
- nodrošināt savas valsts iedzīvotājiem informācijas pieejamību saprotamā valodā 

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

 Ziņošanas iespējas, izmantojot tīmekli, būtu jāpapildina ar citām iespējām, piemēram, 
ziņojuma nosūtīšana pa pastu un faksu vai izmantojot tālruni, kā tas ir ASV un AK, lai 
ziņojumus varētu iesniegt arī tie, kuriem nav pieejams internets vai kuri neprot to 
izmantot, un lai uzlabotu ziņojumu saņemšanu no pacientiem.

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

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

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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. en
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Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem un dalībvalstīm būtu 
jāziņo par minētajām blakusparādībām, 
izmantojot tikai Kopienas 
farmakovigilances datubāzi un datu 
apstrādes tīklu, kas minēts Regulas (EK) 

(18) Lai vienkāršotu ziņošanu par 
varbūtējām blakusparādībām, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem būtu jāziņo par 
minētajām blakusparādībām tikai
dalībvalstīm, savukārt dalībvalstīm būtu 
jāziņo par šīm blakusparādībām tieši 
Kopienas farmakovigilances datubāzē un 
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Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze).

datu apstrādes tīklā, kas minēts Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā (turpmāk —
Eudravigilance datubāze). Jebkuras 
izmaiņas dalībvalsts datubāzē būtu 
nekavējoties un automātiski jāiekļauj 
Eudravigilance datubāzē. Eudravigilance 
datubāzei un dalībvalsts datubāzei būtu 
jābūt pilnīgi sadarbspējīgām.

Or. en

Pamatojums

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

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

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Šo direktīvu piemēro, neskarot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti2. Lai 
noteiktu, novērtētu, saprastu un novērstu 
zāļu blakusparādības, apzinātu riska 
faktorus un veiktu pasākumu to 
mazināšanai, kā arī lai vairotu zāļu 
labvēlīgo iedarbību sabiedrības veselības 
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nodrošināšanas nolūkos, jāparedz iespēja 
veikt personas datu apstrādi 
Eudravigilance sistēmā atbilstoši ES datu 
aizsardzības tiesību aktiem.
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 11. pantu groza šādi: svītrots

a) iekļauj 3.a punktu:
„3.a 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. en
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekļauj šādu 21a. pantu: svītrots

„21.a pants

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

1) veikt konkrētus pasākumus, lai 
varētu droši lietot zāles, kuras ir riska 
pārvaldības sistēmā;

2) veikt drošuma pētījumus pēc 
atļaujas piešķiršanas;

3) pildīt tādas prasības par 
blakusparādību reģistrēšanu vai 
ziņošanu, kuras ir stingrākas par 
IX sadaļā noteiktajām prasībām;
4) visi pārējie nosacījumi vai 
ierobežojumi, kas ieteikti, pamatojoties uz 
zāļu drošu un efektīvu lietošanu.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.” 

Or. en

Pamatojums

Šim pantam nav pievienotās vērtības. Attiecībā uz pacientiem, kuru ārstēšanas iespējas ir 
izsmeltas (pret vairākām zālēm izturīgs cilvēka imūndeficīta vīruss, neārstējams vēzis vai 
gadījumi, kad pieejamās ārstēšanas metodes sniedz viduvējus rezultātus, utt.), Eiropas līmenī 
un dalībvalstu līmenī jau ir noteikumi, kas ļauj paātrināt tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
procedūras. Šis pants varētu izraisīt vienkāršotu un paātrinātu tirdzniecības atļauju 
izsniegšanas procedūru vispārināšanu pat tad, ja nepastāv neapmierinātas medicīniskas 
vajadzības. 
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Koordinācijas grupu sanāksmju 
detalizētas darba kārtības jāpublisko ne 
vēlāk kā pēdējā dienā pirms sanāksmes. 
Koordinācijas grupu sanāksmju detalizēti 
protokoli, kā arī pieņemtie lēmumi un 
sīkāka informācija par balsojumiem un to 
skaidrojumi, tostarp mazākuma viedokļi, 
jāpublisko mēneša laikā pēc sanāksmes.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8

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: svītrots

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 
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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. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. en

Pamatojums

Tā kā jēdziens „svarīgākā informācija” ir maldinošs un var izraisīt pārpratumus, 
ierosinājums sniegt svarīgākās informācijas kopsavilkumu par zāļu drošu un efektīvu 
lietošanu būtu jānoraida.
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Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis: Dalībvalstis:

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
ārstus, farmācijas speciālistus un citus 
medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm vai tirdzniecības 
atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, slimnīcas, farmaceitus
un citus veselības aprūpes speciālistus 
ziņot valsts kompetentajām iestādēm par 
varbūtējām blakusparādībām;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmas datiem vajadzētu pēc iespējas ātrāk nonākt līdz veselības 
aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai tādējādi nodrošinātu piesardzības principa 
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par farmakovigilances sistēmas finansēšanu ir atbildīgas valsts iestādes, jo to pienākums ir 
aizsargāt sabiedrības veselību un tās ir uzņēmušās atbildību par atļauju izsniegšanu.
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām blakusparādībām, kuras 
atklātas to teritorijā, elektroniskā veidā 
jānosūta dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm 15 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu.

Or. en
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Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētāju pienākums ir pēc iespējas ātrāk nodot dalībvalstu iestādēm 
informāciju, lai tām būtu skaidrs priekšstats par to teritorijā konstatētajām blakusparādībām 
un lai tās galu galā varētu bez nepamatotas kavēšanās pieņemt piemērotus lēmumus 
sabiedrības veselības aizsardzībai, ievērojot piesardzības principu.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 jānosūta dalībvalstu 
kompetentajam iestādēm dati par visām 
varbūtējām blakusparādībām, kuras nav 
nopietnas.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētāju pienākums ir pēc iespējas ātrāk nodot dalībvalstu iestādēm 
informāciju, lai tām būtu skaidrs priekšstats par to teritorijā konstatētajām blakusparādībām 
un lai tās galu galā varētu bez nepamatotas kavēšanās pieņemt piemērotus lēmumus 
sabiedrības veselības aizsardzībai, ievērojot piesardzības principu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eudravigilance datubāzē dalībvalstis
izmanto ziņojumus par blakusparādībām un 
tās novērtē no tirdzniecības atļaujas 

4. Dalībvalstu kompetentās iestādes
izskata Eudravigilance datubāzes
ziņojumus par blakusparādībām un novērtē 
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turētājiem saņemto datu kvalitāti. Tās pēc 
vajadzības aicina pacientus un veselības 
aprūpes speciālistus piedalīties visu 
saņemto ziņojumu pēckontrolē un 
pieprasa, lai šo ziņojumu pēckontroli 
veiktu tirdzniecības atļaujas turētāji. 
Tirdzniecības atļaujas turētāju pienākums 
ir ziņot par visiem datiem, kas saistībā ar 
pēckontroli saņemti Eudravigilance 
datubāzē.

no tirdzniecības atļaujas turētājiem 
saņemto datu kvalitāti. Tās pēc vajadzības 
iesaista pacientus un veselības aprūpes 
speciālistus visu saņemto ziņojumu 
pēckontrolē un nodrošina šo ziņojumu 
pēckontroli. Tirdzniecības atļaujas turētāji 
ziņo par visiem datiem, ko saistībā ar 
pēckontroli saņēmušas kompetentās 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.a pants – 1. punkts
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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, kuras atklātas to 
teritorijā, uz kurām norādījuši veselības 
aprūpes speciālisti, slimnīcas, pacienti un 
tirdzniecības atļauju turētāji un kuras 
konstatētas ziņojumos par ārstniecības 
kļūdām un profilakses programmās. 

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad beidzies 2. punktā minētais termiņš, 
kas noteikts, lai tirdzniecības atļaujas 
turētājs varētu sniegt komentārus, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pieņem novērtējuma ziņojumu ar 
vai bez izmaiņām, ņemot vērā saskaņā ar 
minēto punktu iesniegtos komentārus.

3. Kad beidzies 2. punktā minētais termiņš, 
kas noteikts, lai tirdzniecības atļaujas 
turētājs varētu sniegt komentārus, 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pieņem novērtējuma ziņojumu ar 
vai bez izmaiņām.

Šo novērtējuma ziņojumu nekavējoties 
publisko Eiropas zāļu drošuma tīmekļa 
portālā.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

To lēmumus nekavējoties publisko. Ja ar 
faramkovigilanci saistītu iemeslu dēļ 
tirdzniecības atļaujā ievieš izmaiņas, 
dalībvalstu kompetentās iestādes vai 
atsauces dalībvalsts nekavējoties publicē 
attiecīgo zāļu novērtējuma ziņojumu 
atjauninātu versiju vai arī detalizētu 
ziņojumu par šīm izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 22

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

Aģentūra 107.b līdz 107.l pantā minētos 
ieteikumus, atzinumus un lēmumus 
publisko Eiropas zāļu drošuma mājaslapā.

Aģentūra 107.b līdz 107.l pantā minētos 
regulāros precizējuma ziņojumus par
drošumu, zinātniskā novērtējuma 
ziņojumus par zāļu riska un labuma 
attiecību, ieteikumus, atzinumus un 
lēmumus publisko Eiropas zāļu drošuma 
tīmekļa portālā.

Or. en

Pamatojums

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


