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ĪSS PAMATOJUMS

Izskatot divus tiesību aktu (regulas un direktīvas) priekšlikumus par zāļu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzību, tiek risināti ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Pretrunīgie viedokļi par 
ļoti strauji tirgū laisto vakcīnu pret AH1N1 gripas vīrusu liecina, ka iedzīvotājiem zūd ticība 
iestāžu spējai garantēt viņu aizsardzību. Saskaņā ar nesen veiktu pētījumu 61 % Francijas 
ārstu paši nevēlas izmantot šo vakcinēšanās iespēju. Tas turklāt liecina, ka gadījumā, ja 
vakcinēšanu tomēr nāktos veikt, Eiropas Savienībai būtu nepieciešama iedarbīga politika zāļu 
lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības jomā, lai pārliecinātu iedzīvotājus un 
nodrošinātu viņu aizsardzību.

Pēdējos gados diemžēl var minēt vairākus gadījumus, kad tādu zāļu lietošana, kas bija laistas 
tirgū ierastā kārtībā, izraisīja būtiskas blakusparādības:

– pretiekaisuma zāles rofekoksibs (Vioxx-Ceox-Ceeoxx) — iedarbības ziņā līdzvērtīgs 
ibuprofēnam, izraisīja tūkstošiem nāvējošu sirdstriekas gadījumu, laists tirgū 1999. gadā un 
izņemts no tirgus 2004. gadā;
– antidepresants paroksetīns (Deroxat°, Seroxat°) — palielināja pašnāvību risku;
– medikaments ķermeņa masas samazināšanai rimonabants (Acomplia°) — tirdzniecības 
atļauja tika piešķirta, neveicot pietiekamu novērtējumu, izņemts no Eiropas tirgus pusotru 
gadu pēc laišanas tirgū.

Vairākas tiesas prāvas ir apliecinājušas, ka farmācijas uzņēmumiem ir tendence iespējami ilgi 
slēpt informāciju par savu ražoto zāļu izraisītām nevēlamām blakusparādībām, kas varētu 
kaitēt šo zāļu tirdzniecībai.

Katrā no šiem gadījumiem ir skaidri redzams, ka vilcināšanās lēmuma pieņemšanas procesā 
un tas, ka netika izpausta informācija par nevēlamām blakusparādībām, ir kaitējusi 
pacientiem.

Šo blakusparādību izraisītie cilvēku nāves gadījumi nav pieņemami, finanšu izmaksas ir 
milzīgas, un tās sedz visa sabiedrība, jo 5 % no šīm izmaksām ir saistītas ar hospitalizēšanu 
un 5 % — ar nāves gadījumiem slimnīcās blakusparādību izraisītu iemeslu dēļ.

No zāļu novērtēšanas, nodrošinot uzraudzību un ar zālēm saistīto informāciju, līdz to laišanai 
tirgū

Pirms tirdzniecības atļaujas piešķiršanas ir jāveic zāļu novērtējums. To veic noteiktā 
laikposmā ar izvēlētu pacientu līdzdalību. Veicot zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzību, ir jāvairo izpratne par nevēlamām blakusparādībām, lai ierobežotu to rezultātā 
radītos zaudējumus sabiedrībā.

Turpmāk minēto iemeslu dēļ atzinuma sagatavotāja uzskata, ka regula vājina zāļu lietošanas 
izraisīto blakusparādību uzraudzības sistēmu, nevis to stiprina.
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1. Riska pārvaldības plānus un citus laikposmā pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
veicamos pētījumus var izmantot kā garantiju, lai neveiktu padziļinātu novērtējumu pirms 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas. To drīkst pieļaut tikai izņēmuma gadījumā.

2. Ja vairs nebūtu jāpiešķir publiskais finansējums, pastāv risks, ka zāļu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzības (farmakovigilances) sistēmu attiecinātu tikai uz farmācijas 
uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem. Atzinuma sagatavotāja turpretim ierosina stiprināt 
neatkarīgas valsts un reģionālā līmeņa farmakovigilances sistēmas.

3. Pastiprinot kontroli pār to, kā uzņēmumi veic datu vākšanu, analīzi un interpretēšanu, 
netiek pārliecinoši novērsta iespēja, ka tie varētu nonākt interešu konfliktā. Uzņēmumiem ir 
jābūt iespējai piedalīties nevēlamu blakusparādību pētījumā, taču attiecīgo iestāžu kontrolē, 
un tiem nekādā gadījumā nedrīkst būt monopolstāvoklis.

4. Mazāk nozīmīgu datu tieša uzglabāšana milzīgajā elektroniskajā datubāzē Eudravigilance, 
nenodrošinot procedūru, kas garantētu kvalitatīvu Eudravigilance saturu. Atzinuma 
sagatavotāja ierosina, lai datus Eudravigilance ievadītu tikai par zāļu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzību atbildīgās dalībvalstu iestādes (nevis paši pacienti vai farmācijas 
uzņēmumi, tā, iespējams, radot pamatīgu ažiotāžu, kā rezultātā attiecīgie dati vairs nebūtu 
izmantojami).

5. Ļoti ierobežota sabiedrības un ekspertu pieeja Eudravigilance datubāzei. Obligāti 
jānodrošina ar zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību saistīto datu pārredzamība, 
lai atjaunotu iedzīvotāju uzticību veselības aprūpes iestādēm.

Vairāki priekšlikumi joprojām ir pārāk pieticīgi, un tiem jābūt spēcīgākiem.

1. Izveidojot Eiropas Riska novērtējuma padomdevēju komiteju, kurai nav nedz vairāk 
pilnvaru, nedz lielākas autonomijas kā pašreizējai farmakovigilances darba grupai, netiek 
nodrošināta vērā ņemama pievienotā vērtība.

2. Ar zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību saistīto datu konfidencialitāte 
joprojām ir likums, proti, netiek nodrošināta pieeja regulārajiem precizējuma ziņojumiem par 
drošumu, kā iemeslu minot komercnoslēpumu. Šiem regulārajiem precizējuma ziņojumiem 
par drošumu un visiem novērtējuma ziņojumiem nekavējoties ir jābūt publiski pieejamiem.

Secinājumi:

 jānosaka stingrāki kritēriji, kas ļauj drošāk piešķirt tirdzniecības atļauju, paredzot 
prasību, ka jaunajām zālēm ir jānodrošina reāls progress terapijā; paātrināta procedūra 
nedrīkst kļūt par vispārēju kārtību;

 jāgarantē ar zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību saistīto datu kvalitāte;
 jānodrošina līdzekļi zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību efektīvai publiskai 

uzraudzībai;
 jāvairo pārredzamība.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tie Aģentūras galvenie uzdevumi 
farmakovigilances jomā, kas ir izklāstīti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kopumā ir 
jāsaglabā un jāpilnveido, īpaši attiecībā uz 
Kopienas datubāzes un datu apstrādes tīkla 
pārvaldību (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance) un dalībvalstu drošuma 
paziņojumu koordinēšanu.

(4) Tie Aģentūras galvenie uzdevumi 
farmakovigilances jomā, kas ir izklāstīti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kopumā ir 
jāsaglabā un jāpilnveido, īpaši attiecībā uz 
Kopienas datubāzes un datu apstrādes tīkla 
pārvaldību (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance), dalībvalstu drošuma 
paziņojumu koordinēšanu un informācijas 
sniegšanu sabiedrībai par drošuma 
jautājumiem.

Pamatojums

Patērētājiem ir tiesības saņemt vairāk informācijas par zāļu lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzības jautājumiem un par zāļu sniegto ieguvumu un to lietošanas riska 
attiecību. Aģentūrai ir jāpilda nozīmīgs uzticama un neatkarīga informācijas avota 
pienākums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
ir jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. Datubāzei ir jābūt 

(5) Lai kompetentajām iestādēm ļautu 
vienlaikus saņemt, piekļūt un dalīties 
informācijā par to cilvēkiem paredzēto zāļu 
farmakovigilanci, kas ir atļautas Kopienā, 
ir jāsaglabā un jāstiprina datubāze 
Eudravigilance kā vienots šādas 
informācijas iegūšanas punkts. Tāpēc 
dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
tirdzniecības atļauju turētājiem papildu 
ziņošanas prasības. To vietā, izmantojot 
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pilnībā pieejamai dalībvalstīm, Aģentūrai 
un Komisijai, un attiecīgā pakāpē arī 
tirdzniecības atļauju turētājiem un 
sabiedrībai.

datubāzi Eudravigilance, attiecīgajām 
dalībvalstīm vienlaikus būtu jāsaņem 
informācija par ziņojumiem, kurus 
iesnieguši tirdzniecības atļauju turētāji.
Lai nodrošinātu augstu informācijas 
kvalitāti, dalībvalstīm būtu jāatbalsta 
valsts un reģionālo farmakovigilances 
centru kompetences pilnveidošana. Valstu 
kompetentajām iestādēm vajadzētu 
apkopot šo centru saņemtos ziņojumus un 
pēc tam ievadīt informāciju datubāzē 
Eudravigilance. Datubāzei ir jābūt pilnībā 
pieejamai dalībvalstīm, Aģentūrai un 
Komisijai, un attiecīgā pakāpē arī 
tirdzniecības atļauju turētājiem un 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 3

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 piešķirsanas un 
farmakovigilances kontroli.

(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. Zinātnes ekspertiem, kuri 
darbojas komitejas sastāvā, vajadzētu būt 
neatkarīgiem gan attiecībā uz 
tirdzniecības atļauju turētājiem, gan arī 
attiecībā uz pašu Aģentūru, jo īpaši tad, ja 
tiek veikti zāļu drošuma pētījumi.



AD\813157LV.doc 7/19 PE430.771v02-00

LV

Pamatojums

Vēlams nodrošināt, lai eksperti būtu pilnīgi neatkarīgi, jo tie, kas piešķir tirdzniecības 
atļauju, nevēlēsies izņemt zāles no tirgus pēc tam, kad būs tās apstiprinājuši.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē Aģentūras darbības 
farmakovigilances jomā. Lai pienācīgi 
finansētu darbības farmakovigilances 
jomā, ir jāparedz, ka no tirdzniecības 
atļauju turētājiem jāiekasē maksa. Iegūto 
līdzekļu pārvaldību pastāvīgi kontrolē
valde, lai nodrošinātu Aģentūras 
neatkarību.

(11) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē Aģentūras darbības 
farmakovigilances jomā.

Grozījums Nr. 5

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 zālēm novērotajām 
blakusparādībām, un Aģentūrai jāatjaunina 
šādu zāļu saraksts, kas pieejams 
sabiedrībai.

(15) Trīs gadus pēc pirmo reizi atļautu 
zāļu laišanas tirgū vai tad, 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, tirgū 
jānotiek šo zāļu stingrai novērošanai. 
Jāaicina, lai pacienti un veselības aprūpes 
speciālisti ziņotu par visām tamlīdzīgām 
zālēm novērotajām blakusparādībām, un 
Aģentūrai jāatjaunina šādu zāļu saraksts, 
kas pieejams sabiedrībai.

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi, kas pievienoti informācijai par pirmo reizi atļautām zālēm, kā arī zālēm, 
kuru lietošanu stingri pārrauga, ļaus veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem noteikt 
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tirgū zāles, kas atļautas pirmo reizi uz laikposmu ne ilgāku par trijiem gadiem, un varētu
palīdzēt viņiem labāk izprast nepieciešamību ziņot par jebkādām iespējamām 
blakusparādībām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a Šī regula jāpiemēro, neskarot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra 
Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti1 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti2. Lai 
atklātu, novērtētu, saprastu un novērstu 
blakusparādības un lai noteiktu darbības, 
kas veicamas, lai samazinātu riskus un 
veicinātu zāļu sniegtos ieguvumus 
sabiedrības veselības aizsardzībai, 
vajadzētu būt iespējai veikt personas datu 
apstrādi Eudravigilance sistēmā, 
vienlaikus nodrošinot atbilstību ES tiesību 
aktiem par datu aizsardzību.
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
2 OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Pamatojums

Priekšlikums attiecas tikai uz īpaši konfidenciālu personisku informāciju, kas būtu pilnībā 
jāaizsargā. Sk. arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada aprīļa atzinumu.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
5. pants – 2. punkts – pēdējais teikums

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 
komiteja.

Pamatojums

Jāveic horizontāls labojums visā priekšlikuma tekstā — ar priekšlikumu izveido 
Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēju komiteju un uztic tai svarīgus uzdevumus 
zāļu lietošanas izraisītu blakusparādību uzraudzības jomā, taču tikai kā padomdevējai, bez 
pilnvarām; komitejas darbībai vajadzētu būt nozīmīgākai, un tas ir jāatspoguļo komitejas 
nosaukumā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
10.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija atsauc vai apstiprina 
pieprasījumu, vadoties pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtajiem 
paskaidrojumiem. Ja Komisija apstiprina 
prasību, tirdzniecības atļauju izmaina, 
iekļaujot prasību kā priekšnosacījumu 
tirdzniecības atļaujai, un attiecīgi atjaunina 
riska pārvaldības sistēmu.

3. Komisija atsauc vai apstiprina 
pieprasījumu, vadoties pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja iesniegtajiem 
paskaidrojumiem. Ja Komisija apstiprina 
prasību, tirdzniecības atļauju izmaina, 
iekļaujot prasību kā priekšnosacījumu 
tirdzniecības atļaujai, un attiecīgi atjaunina 
riska pārvaldības sistēmu. Gan 
pieprasījuma apstiprināšanas, gan 
atsaukšanas gadījumā Komisija izsmeļoši 
pamato pieņemto lēmumu, un šo lēmumu 
pienācīgi reģistrē.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ārkārtas apstākļos un pēc apspriešanās 
ar pieteikuma iesniedzēju atļauju var 
piešķirt, izvirzot pieteikuma iesniedzējam 
prasību ievērot dažus nosacījumus, īpaši
attiecībā uz zāļu drošumu, kompetento 
iestāžu informēšanu par visiem 
starpgadījumiem, kurus izraisījusi zāļu 
lietošana, un par veicamajiem 
pasākumiem. Šādu atļauju var piešķirt tikai 
tad, ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, 
ka objektīvu un pārbaudāmu iemeslu dēļ 
viņš nevar sniegt vispusīgus datus par 
zāļu efektivitāti un drošumu, lietojot tās 
parastas lietošanas apstākļos, un tas 
jāpamato ar kādu no 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikumā 
noteiktajiem iemesliem. Atļaujas derīguma 
turpināšana ir atkarīga no gadskārtējās 
attiecīgo nosacījumu pārvērtēšanas.

8. Ārkārtas apstākļos un pēc apspriešanās 
ar pieteikuma iesniedzēju atļauju var 
piešķirt, izvirzot pieteikuma iesniedzējam 
prasību ieviest īpašas procedūras, sevišķi
attiecībā uz zāļu drošumu, kompetento 
iestāžu informēšanu par visiem 
starpgadījumiem, kurus izraisījusi zāļu 
lietošana, un par veicamajiem 
pasākumiem. Šādu atļauju var piešķirt tikai 
objektīvu un pārbaudāmu iemeslu dēļ, un 
tas jāpamato ar kādu no 
Direktīvas 2001/83/EK I pielikumā 
noteiktajiem iemesliem. Atļaujas derīguma 
turpināšana ir atkarīga no gadskārtējās 
attiecīgo nosacījumu pārvērtēšanas.

Pamatojums

Spēkā esošā tiesību akta teksta redakcija nodrošina stingrākus kritērijus un patērētāju labāku 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar priekšlaicīgu tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
23. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra atjaunina šo sarakstu. Aģentūra atjaunina šo sarakstu. Uz to zāļu 
iepakojuma, kas iekļautas sarakstā, ir 
skaidri jānorāda, ka tās ir cilvēkiem 
paredzētas zāles, lai pacientiem un 
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veselības aprūpes speciālistiem būtu 
pieejama informācija arī bez attiecīgā 
saraksta.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un 
Komisiju izveido un uztur datubāzi un datu 
apstrādes tīklu (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance), lai salīdzinātu 
farmakovigilances informāciju saistībā ar 
zālēm, kuras ir atļautas Kopienā, un ļautu 
kompetentajām iestādēm vienlaikus piekļūt 
informācijai un dalīties ar to.

1. Aģentūra sadarbībā ar dalībvalstīm un 
Komisiju izveido un uztur datubāzi un datu 
apstrādes tīklu (turpmāk — datubāze 
Eudravigilance), lai salīdzinātu 
farmakovigilances informāciju saistībā ar 
zālēm, kuras ir atļautas Kopienā, un ļautu 
kompetentajām iestādēm vienlaikus piekļūt 
informācijai un dalīties ar to. Dalībvalstīm 
būtu jāatbalsta valsts un reģionālo 
farmakovigilances centru kompetences 
pilnveidošana. Valstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu apkopot šo centru 
saņemtos ziņojumus un pēc tam ievadīt 
informāciju datubāzē Eudravigilance.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
24. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai definētu jēdzienu „atbilstīgs piekļuves 
līmenis”, Aģentūra sadarbojas ar 
organizācijām, kas pārstāv veselības 
aprūpes speciālistus, pacientus un 
patērētājus.

Grozījums Nr. 13
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 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 un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām 
izstrādā standarta saturu, formātu un 
procedūras pacientu un veselības aprūpes 
speciālistu ziņojumiem par varbūtējām 
blakusparādībām un ES teritorijā 
izrakstīto, izplatīto vai pārdoto bioloģisko 
zāļu izsekojamībai.

Pacientiem paredzētās veidlapas ir 
jāizstrādā saskaņā ar tehniskiem 
kritērijiem, kas atbilst plašai sabiedrībai 
pieejamas skaidras struktūras un viegli 
saprotamas valodas principiem. Šīm 
veidlapām ir jābūt pieejamām internetā 
un aptiekās.
Veidlapās jāiekļauj informācija, kas ir 
nepieciešama, lai aptiekas vai paši 
pacienti varētu nosūtīt ziņojumus 
iestādēm pa pastu, pa faksu vai 
elektroniski.

Pamatojums

Ar jebkādām varbūtējām blakusparādībām saistītu zāļu precīza identificēšana ir būtiski 
svarīga stabilai farmakovigilances sistēmai. Saskaņā ar ierosināto grozījumu Aģentūrai būtu 
jāizstrādā lietotājdraudzīgs standarta saturs, formāts un procedūras veselības aprūpes 
speciālistu un pacientu ziņojumiem par blakusparādībām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
25. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ES teritorijā izrakstītās, izplatītās vai 
pārdotās bioloģiskās zāles būtu 
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izsekojamas, standarta veidlapās un 
procedūrās iekļauj tirdzniecības atļaujas 
turētāja nosaukumu, starptautisko 
nepatentēto nosaukumu (SNN), zāļu 
nosaukumu, kā noteikts 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
20. punktā, un partijas numuru.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka biotehnoloģiskās zāles, būdamas „dzīvie produkti”, atšķiras no 
konvencionālajām zālēm, ir lietderīgi ieviest īpašus noteikumus attiecībā uz to, kādu 
informāciju veselības aprūpes speciālistiem vajadzētu sniegt blakusparādību gadījumā, lai 
attiecīgās zāles būtu izsekojamas un lai varētu noteikt blakusparādību cēloni.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un 
aa) apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju protokolus;

2) šīs regulas 56. panta 1. punkta a) un 
aa) apakšpunktā minēto komiteju un 
koordinācijas grupas farmakovigilances 
jautājumos sanāksmju darba kārtību un 
protokolus, pievienojot pieņemtos 
lēmumus, balsojumu rezultātus un to 
skaidrojumus, tostarp mazākuma viedokli;

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2004/27/EK 126.b pantu „dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes dara publiski pieejamu savu un to komiteju reglamentu, sanāksmju darba kārtību un 
sanāksmju protokolus, kam pievienoti pieņemtie lēmumi, balsojumu rezultāti un to 
skaidrojums, iekļaujot mazākuma viedokli”. Tā jau rīkojas arī ASV Pārtikas un zāļu pārvalde, 
bet Eiropā tas vēl netiek darīts.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Farmakovigilances komiteja zinātniski
novērtē zāļu riska un ieguvumu attiecību, 
pamatojoties uz visu pieejamo 
informāciju, tostarp regulāriem
precizējuma ziņojumiem un datubāzē 
Eudravigilance iekļautajiem datiem.

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 riska un ieguvumu 
attiecību un to nosūta tirdzniecības atļaujas 
turētājam. 

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

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

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. 

Farmakovigilances komiteja savā nākamajā 
sanāksmē pēc tirdzniecības atļaujas turētāja 
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 [norādīt precīzu datumu — 18 mēneši 
pēc 3. pantā minētās dienas].

Pamatojums

Referenta sagatavotā zinātniskā novērtējuma ziņojuma pamatā ir dati, ko sniedz uzņēmumi 
(regulārie precizējuma ziņojumi par drošumu un dati, kas iegūti, veicot klīniskos pētījumus un 
pētījumus pēc tirdzniecības atļaujas izsniegšanas), kā arī dati, ko nodrošina 
farmakovigilances sistēmas dažādās dalībvalstīs (tostarp veselības aprūpes speciālistu un 
pacientu ziņojumi).
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja 
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

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

Grozījums Nr. 18

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

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
28.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma 
sadarbībā ar dalībvalstīm piedalās 
farmakovigilances tehnisko pasākumu 
starptautiskā saskaņošanā un 
standartizācijā.

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma 
sadarbībā ar dalībvalstīm un visām 
ieinteresētajām personām piedalās 
farmakovigilances tehnisko pasākumu 
starptautiskā saskaņošanā un 
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standartizācijā. Šī saskaņošanas un 
standartizācijas darba pamatā ir pacientu 
vajadzības, un to veic no zinātniskā 
viedokļa.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību tiem grozījumiem, kas ierosināti attiecībā uz 
Direktīvas 2001/83/EK 108. pantu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
56. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts

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 novērtējuma veikšanu pēc 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas, lai 
nodrošinātu saskaņā ar centralizēto 
procedūru tirgū laistu zāļu lietošanas 
izraisītu blakusparādību uzraudzību;

Pamatojums

Minētajai komitejai ir nepieciešamas padomdevējas pilnvaras, kas līdzvērtīgas Eiropas 
Tirdzniecības atļauju piešķiršanas komitejas (Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP)) 
pilnvarām. Pēc Farmakovigilances komitejas uzraudzībā veiktas dalībvalstu sagatavoto 
novērtējumu analīzes un apspriešanas (referentu un līdzreferentu sistēma) tai ir tieši Eiropas 
Komisijai jāiesniedz priekšlikums lēmumam par tirdzniecības atļaujas apturēšanu vai 
izmaiņām tajā, uz Farmakovigilances komiteju neattiecinot tirdzniecības atļauju piešķiršanas 
komiteju (CHMP vai savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas 
grupas) pārraudzību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
61.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

1. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevējā komitejā ir:

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

a) pa vienam pārstāvim un pa vienam šā 
pārstāvja aizstājējam no katras 
dalībvalsts, kurus ieceļ valstu kompetentās 
iestādes, apspriežoties ar valdi;

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

b) divi papildu locekļi un divi aizstājēji, no 
kuriem viens ir veselības aprūpes 
speciālistu pārstāvis un otrs ir pacientu 
pārstāvis un kurus ieceļ Komisija, 
balstoties uz publisku aicinājumu paust 
ieinteresētību un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu.

Viena dalībvalsts var lūgt citai dalībvalstij 
aizstāt to komitejā.

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 
paredzēti, lai grozītu šīs regulas 
nebūtiskos elementus, pieņem saskaņā ar 
87. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
62. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Aģentūrai to valsts 
ekspertu vārdus un uzvārdus, kam ir 
pārbaudīta zāļu vērtēšanas pieredze un kas 
varētu darboties darba grupās vai 
zinātniskajās padomdevējās grupās, kas ir 
minētas 56. panta 1. punktā, kā arī norādes 
par viņu kvalifikāciju un pieredzes jomām.

Dalībvalstis nosūta Aģentūrai to valsts 
ekspertu vārdus un uzvārdus, kam ir 
pārbaudīta zāļu vērtēšanas pieredze un kas 
varētu darboties darba grupās vai 
zinātniskajās padomdevējās grupās, kas ir 
minētas 56. panta 1. punktā, kā arī norādes 
par viņu kvalifikāciju un pieredzes jomām 
un par to, cik šie eksperti ir neatkarīgi no 
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farmācijas uzņēmumiem.

Pamatojums

Vairāki gadījumi, kad pēc jaunas „ekspertu grupas” izveides lēmumi ir mainījušies, liek 
piesardzīgi raudzīties uz šo ekspertu iespējamo saistību ar farmācijas uzņēmumiem. Ar 
interešu deklarāciju vien nepietiek, lai novērstu iespējamu spiedienu uz ekspertiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts– b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
67. pants – 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. Darbības attiecībā uz farmakovigilanci, 
saziņas tīkliem un tirgus uzraudzību 
pastāvīgi kontrolē valde, lai nodrošinātu 
Aģentūras neatkarību. Par šīm darbībām 
saņem atbilstošu publisko finansējumu, 
kas samērīgs ar uzticētajiem uzdevumiem.

Pamatojums

Ir svarīgi zāļu lietošanas izraisītu blakusparādību uzraudzības darbībām arī turpmāk 
nodrošināt publisku finansējumu, lai izvairītos no interešu konflikta — vajadzētu saglabāt 
spēkā esošā tiesību akta attiecīgā panta 4. punkta teksta redakciju.
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