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Grozījums Nr. 33
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta ne tikai 
kaitīga un neparedzēta iedarbība, kas rodas, 
normālās devās lietojot atļautas zāles, bet 
arī ārstniecības kļūdas un lietošana, kura 
nav minēta atļautā produkta apraksta 
kopsavilkumā, ieskaitot nepareizu un 
ļaunprātīgu produkta lietošanu. 

(5) Skaidrības labad jāgroza 
blakusparādības definīcija, lai 
pārliecinātos, ka tajā ir pieminēta ne tikai 
kaitīga un neparedzēta iedarbība, kas rodas, 
normālās devās lietojot atļautas zāles, bet 
arī kaitīga un neparedzēta ietekme, ko 
izraisa ārstniecības kļūdas un lietošana, 
kura nav minēta atļautā produkta apraksta 
kopsavilkumā, ieskaitot nepareizu un 
ļaunprātīgu produkta lietošanu.  

Or. de

Pamatojums

Blakusparādības definīcijā ir ietverta visa kaitīgā ietekme, kas rodas no nepareizas 
lietošanas, tostarp ārstniecības kļūdām. Direktīvas mērķis tomēr nav sniegt informāciju par 
ārstniecības kļūdām vispārīgi, bet tikai par tām ārstniecības kļūdām, kas izraisa neparedzētu 
ietekmi.

Grozījums Nr. 34
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu visu vajadzīgo 
papilddatu savākšanu par atļauto zāļu 
drošumu, jāpiešķir pilnvaras 
kompetentajām iestādēm pieprasīt, ka 
drošuma pētījumi pēc atļaujas piešķiršanas 
tiek veikti brīdī, kad tiek piešķirta 
tirdzniecības atļauja vai vēlāk, un šī prasība 
jāiekļauj tirdzniecības atļaujā kā 

(8) Lai nodrošinātu visu vajadzīgo 
papilddatu savākšanu par atļauto zāļu 
drošumu, jāpiešķir pilnvaras 
kompetentajām iestādēm pieprasīt, ka 
drošuma pētījumi pēc atļaujas piešķiršanas 
tiek veikti brīdī, kad tiek piešķirta 
tirdzniecības atļauja vai vēlāk, un šī prasība 
jāiekļauj tirdzniecības atļaujā kā 
nosacījums. Ja tirdzniecības atļaujā 
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nosacījums. izklāstītie nosacījumi nav izpildīti 
noteiktajā termiņā, kompetento iestāžu 
rīcībā jābūt pilnvarām un vajadzīgiem 
resursiem nekavējoties apturēt vai atsaukt 
tirdzniecības atļauju.

Or. pt

Pamatojums

Pieredze rāda, ka daudzos gadījumos, kad uzņēmumiem pēc atļaujas saņemšanas ir bijis 
jāveic drošuma pētījumi, tie nav veikti. Tāpēc ārsti un slimnieki paliek neziņā par to, vai 
dažas dzīvībai svarīgas zāles, ko izmanto vēža un sirds slimību ārstēšanai, tiešām dod 
labumu. Tādēļ ir svarīgi ieviest stingrākas reglamentējošas prasības, lai panāktu, ka 
farmācijas uzņēmumi pabeidz solītos pētījumus.

Grozījums Nr. 35
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav skaidri norādīts, kāda informācija pacientiem jāsniedz. 
Grozījums to padara skaidrāku.

Grozījums Nr. 36
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Farmakovigilances sistēma nedrīkst novest pie priekšlaicīgas atļauju izsniegšanas zālēm.
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Grozījums Nr. 37
Jorgo Chatzimarkakis

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. 

(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, kurā jābūt norādītai zāļu 
vēlamajai iedarbībai un iespējamai 
kaitīgai ietekmei, kā arī sniegti sīkāki 
norādījumi, lai to lietošana būtu droša un 
efektīva. 

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav skaidri norādīts, kāda informācija pacientiem jāsniedz. 
Grozījums to padara skaidrāku.

Grozījums Nr. 38
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Komisija nevilcinoties un sadarbībā 
ar EMEA, pēc apspriedēm ar pacientu un 
patērētāju organizācijām, ārstu un 
farmaceitu, kā arī sociālās veselības 
apdrošināšanas 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, Komisijai 
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vajadzības gadījumā būtu jāsagatavo 
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. 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Blakusparādība ir kaitīga un nevēlama 
reakcija uz zālēm.”;

11. Zāļu blakusparādība ir kaitīga un 
nevēlama reakcija uz zālēm.”;

Or. de

Pamatojums

Termins „blakusparādība" ir jāaizstāj ar precīzāku terminu „zāļu blakuspārādība”, ko lieto 
eksperti un kas ir pieņemts starptautiski. Piezīme par grozījumu projektu: ja šis grozījums tiek 
pieņemts attiecīgais termins ir jāmaina visā šīs direktīvas un Regulas (EK) Nr. 726/2004 
tekstā.

Grozījums Nr. 40
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. punkts Varbūtēja blakusparādība ir 
blakusparādība, saistībā ar kuru nav 
izslēdzama cēloņsakarība ar zālēm.”;

14. Varbūtēja zāļu blakusparādība ir 
neparedzēta reakcija, saistībā ar kuru nav 
izslēdzama cēloņsakarība ar zālēm.”;

Or. de

Pamatojums

Termins „blakusparādība" ir jāaizstāj ar precīzāku terminu „zāļu blakuspārādība”, ko lieto 
eksperti un kas ir pieņemts starptautiski. Piezīme par grozījumu projektu: ja šis grozījums tiek 
pieņemts attiecīgais termins ir jāmaina visā šīs direktīvas un Regulas (EK) Nr. 726/2004 
tekstā.

Grozījums Nr. 41
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1.pants – 28.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.b Riska pārvaldības sistēma: 
Farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir konstatēt, aprakstīt, 
novērst vai samazināt līdz minimumam 
risku, kas saistīts ar zālēm, un arī izvērtēt 
minēto pasākumu efektivitāti.

28b. Riska pārvaldības sistēma: 
Farmakovigilances darbību un pasākumu 
kopums, kuru mērķis ir konstatēt, aprakstīt, 
novērst vai samazināt līdz minimumam jau 
atklāto risku, kā arī vēlāk identificēto 
risku, kas saistīts ar zālēm, un arī izvērtēt 
minēto pasākumu efektivitāti. 

Or. pt

Pamatojums

Riska pārvaldības sistēmas mērķis un vigilances intervences pasākumi ir paredzēti, lai 
identificētu, kvantitatīvi noteiktu un novērstu vai samazinātu risku, kas netika atklāts klīnisko 
izmēģinājumu posmā.
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Grozījums Nr. 42
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas 3.a punkta nolūkā 
kopsavilkumā par zālēm, kuras minētas 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. panta 
sarakstā, ir šāds paziņojums: „Šīs zāles 
tiek stingri uzraudzītas. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un
tīmekļa vietnes adrese>.”

Par zālēm, kuras minētas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. panta sarakstā, 
kopsavilkumā sniedz šādu paziņojumus:  

a) „Šīs nesen atļautās zāles tiek stingri 
uzraudzītas, lai tuvāk noskaidrotu to 
radītas blakusparādības. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums, tīmekļa 
adrese, pasta adrese un tālruņa 
numurs>”, vai jāziņo aptiekai tieši”;

b) Izsaukuma zīme sarkanā trīsstūrī. Šis 
simbols parādās arī uz ārējā iepakojuma, 
līdztekus informācijai, ka ir ieteicams 
pirms zāļu lietošanas izlasīt lietošanas 
pamācību. 

Or. pt

Pamatojums

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Grozījums Nr. 43
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
24. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Tālab ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms 
saskaņā ar 1. punktu noteiktā tirdzniecības 
atļaujas derīguma termiņa beigām 
tirdzniecības atļaujas turētājs iesniedz 
kompetentajai iestādei dokumenta 
konsolidēto redakciju par kvalitāti, 
drošumu un efektivitāti, pievienojot
blakusparādību ziņojumos un regulārajos 
precizējuma ziņojumos par drošību, kuri 
iesniegti saskaņā ar IX sadaļu, sniegto datu 
novērtējumu, un visas izmaiņas, kuras 
veiktas kopš izsniegta tirdzniecības 
atļauja.”;

„Tālab ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms 
saskaņā ar 1. punktu noteiktā tirdzniecības 
atļaujas derīguma termiņa beigām 
tirdzniecības atļaujas turētājs iesniedz 
kompetentajai iestādei dokumenta 
konsolidēto redakciju par kvalitāti, 
drošumu, efektivitāti un pievienoto 
vērtību, piemēram toksicitātes 
samazinājumu. Šai redakcijai pievieno
blakusparādību ziņojumos un regulārajos 
precizējuma ziņojumos par drošību, kuri 
iesniegti saskaņā ar IX sadaļu, sniegto datu 
novērtējumu, un visas izmaiņas, kuras 
veiktas kopš izsniegta tirdzniecības 
atļauja.”; 

Or. it

Pamatojums

Patlaban Eiropas tiesību aktos attiecībā uz zālēm ir noteikts, ka atļaujas piešķiršana ir 
atkarīga no trīs kritērijiem: kvalitāte, efektivitāte un drošums. Tas nešķiet pietiekami, jo 
tādējādi tiek dota iespēja, ka atļauju saņem produkti, kas ir mazāk efektīvi par tirgū jau 
esošajiem. Tāpēc ir svarīgi šajos kritērijos iekļaut „pievienoto vērtību”, kas varētu būt lielāka 
efektivitāte, samazināta toksicitāte, utt.

Grozījums Nr. 44
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

gan aģentūras, gan tirdzniecības atļaujas 
turētāju pārstāvju darbības pārredzamību 
un neatkarību tai piemēro Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 63. pantu. 

Or. it

Pamatojums

Jānodrošina ekspertu pilnīga neatkarība, jo struktūra , kas izsniegusi atļaujas, nebūs 
ieinteresēta izņemt no apgrozības zāles, kurām tā piešķīrusi atļaujas.

Grozījums Nr. 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva.

aa) īss apraksts par svarīgākajām zāļu 
funkcijām, kas dod iespēju pacientam 
saprast labumu, ko tās sniedz, kā arī 
iespējamo kaitīgo ietekmi, un kā tās droši 
un efektīvi lietot.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav skaidri norādīts, kāda informācija pacientiem jāsniedz. 
Grozījums to padara skaidrāku.

Grozījums Nr. 46
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Iekļauj šādu ha) punktu:
„ha) lietošanas pamācības daļā, ko 
pacients var noplēst iekļauj šādu 
paziņojumu: „Par varbūtējām 
blakusparādībām ziņojiet jūsu ārstam, 
farmaceitam vai <valsts kompetentās 
iestādes nosaukums, tīmekļa adrese, pasta 
adrese un/vai tālruņa numurs un faksa 
numurs>”;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas minēta pirmās daļas 
aa) punktā, norāda melni ierāmētā 
lodziņā. Vienu gadu visu jauno vai grozīto 
tekstu izceļ treknrakstā un pirms tā lieto 

šādu  simbolu un norādi „Jauna 
informācija”.
Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles tiek 
stingri uzraudzītas. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs zāles ir 
pakļautas pēc atļaujas saņemšanas 
drošuma uzraudzībai. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.

Or. en

Pamatojums

Informācija lietošanas pamācībā bieži vien tiek atjaunināta vairākas reizes gadā (vidēji 2–3 
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reizes), uzsverot jaunu informāciju treknrakstā un ar īpašu simbolu, iespējams maldināt 
pacientu, liekot viņam saprast, ka šī informācija ir vissvarīgākā, kā arī padarīt lietošanas 
pamācību grūti uztveramu.

Grozījums Nr. 48
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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>.

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

a) „Šīs nesen atļautās zāles tiek stingri 
uzraudzītas, lai tuvāk noskaidrotu to 
radītas blakusparādības. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums, tīmekļa 
adrese, pasta adrese un tālruņa 
numurs>”, vai jāziņo aptiekai tieši”;

b) Izsaukuma zīme sarkanā trīsstūrī. Šis 
simbols parādās arī uz ārējā iepakojuma, 
līdztekus informācijai, ka ir ieteicams 
pirms zāļu lietošanas izlasīt lietošanas 
pamācību. 

Or. pt

Pamatojums

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Grozījums Nr. 49
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a Direktīvas 86. panta 2. punkta 
pirmais ievilkums tiek aizvietots ar šādu:
„- etiķetes un pievienotās lietošanas 
instrukcijas, kam piemēro V sadaļas 
noteikumus, un negrozītā veidā, kā arī 
bez jelkāda pievienota reklāmas materiāla 
kopsavilkumu par zāļu īpašībām, arī
gadījumos, kad šī informācija ir 
pieejamas publiski neatkarīgi no zālēm,”

Or. de

Pamatojums

Dokumenti, kurus apstiprina atļaujas devēja iestāde (klāt pievienotās lietošanas pamācības 
un kopsavilkums par īpašībām) satur svarīgu informāciju par zālēm. Ir jābūt skaidram, ka 
šādas informācijas publicēšana nav uzskatāma par reklāmu, ja tas pēc būtības nav reklāmas 
materiāls (piemēram, izmantojot prezentācijā, kas cildina produktu vai pievienojot jebkādu 
reklāmas materiālu), kā arī jābūt skaidram, ka jāizmanto tā redakcija, kuru apstiprinājusi 
atļaujas devēja iestāde. 

Grozījums Nr. 50
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) veic atbilstīgus pasākumus, lai rosinātu 
pacientus, ārstus, farmācijas speciālistus 
un citus medicīnas speciālistus ziņot valsts 
kompetentajām iestādēm par varbūtējām 
blakusparādībām. Šajos pasākumos ietver 
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blakusparādībām; veselības aprūpes speciālistu apmācību un 
uz pacientiem vērstu sabiedrības 
informēšanas kampaņu; Informācijas 
sniegšanā un pacientu apmācībā būtu 
jāiesaista pacientu organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) lai rosinātu pacientu ziņošanu, 
līdztekus tīmekļa formātam nodrošina 
lietošanas pamācības noplēšamu daļu, ar 
kuru var ziņot ārstiem, farmaceitiem vai 
valsts kompetentajai iestādei;

Or. en

Grozījums Nr. 52
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) rīko kampaņas, informējot sabiedrību 
par to, cik svarīgi ziņot par zāļu 
blakusparādībām un iespējām, kā šos 
ziņojumus sniegt;

Or. pt



PE438.514v01-00 16/25 AM\804142LV.doc

LV

Pamatojums

Sabiedrība ir jāmudina ziņot par zāļu izraisītām blakusparādībām, jāizskaidro, ka tas ir 
svarīgi, un jāinformē par to, kā rīkoties.

Grozījums Nr. 53
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par blakusparādībām, var apzināt, savācot 
informāciju un vajadzības gadījumā 
veicot šo ziņojumu pēckontroli;

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par iespējamām blakusparādībām, pēc 
iespējas ir apzināmas pēc tirdzniecības 
atļaujas turētāja vārda, starptautiskā 
nepatentētā nosaukuma (SNN), 
medikamenta nosaukuma un partijas 
numura, izmantojot standarta formas un 
procedūras, kas izstrādātas saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 25. pantu un 
pienācīgi ņemot vērā izmaiņas 
Eudravigilance sistēmā;

Or. en

Pamatojums

Tā kā biotehnoloģijas zāles ir atšķirīgas no parastajām zālēm, jo tās ir „dzīvs produkts”, ir 
ieteicams tām paredzēt atsevišķus noteikumus par to, kāda veida informāciju veselības 
aprūpes darbiniekiem jāziņo par blakusparādībām, lai nodrošinātu zāļu izsekojamību un 
varētu noteikt blakusparādības cēloņus.

Grozījums Nr. 54
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
102. pants – 1. daļa – 3. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par blakusparādībām, var apzināt, savācot 
informāciju un vajadzības gadījumā veicot 
šo ziņojumu pēckontroli;

3) nodrošina, ka visas bioloģiskās zāles, 
kuras izrakstītas, izplatītas vai pārdotas to 
teritorijā un par kurām ir bijuši ziņojumi 
par blakusparādībām, var apzināt, savācot 
informāciju un vajadzības gadījumā veicot 
šo ziņojumu pēckontroli, izmantojot 
standarta formas un procedūras, kas 
izstrādātas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 25. pantu un īsteno 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu pacientiem izsniegto 
bioloģisko zāļu izsekojamību;

Or. en

Pamatojums

 Saistīts ar 108. panta pēdējā punkta grozījumu. Ierosinātais 102. panta 3. punkta 
papildinājums ar attiecīgu grozījumu Regulā (EK) Nr. 726/2004 uzdod Eiropas Zāļu 
aģentūrai izstrādāt saturu, formātu un nepieciešamās procedūras ziņošanai par bioloģisko 
zāļu blakusparādībām, lai uzlabotu farmakovigilances efektivitāti ES līmenī.

Grozījums Nr. 55
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) veic vajadzīgos pasākumus, lai 
veicinātu to, ka sabiedrība ziņo par 
blakusparādībām, jo īpaši nodrošinot, ka 
aptiekās ir pieejamas attiecīgas veidlapas, 
kas izstrādātas saskaņā ar tehniskajiem 
kritērijiem un atbilst vienkāršotas valodas 
un struktūras principiem, saprotamas 
plašai sabiedrībai; šīs veidlapas farmaceiti 
nosūta kompetentajai iestādei;

Or. pt
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Pamatojums

Ziņošanas process jāpadara pacientiem vienkāršāks, lai ziņojumi par blakusparādībām tiktu 
saņemti biežāk. 

Grozījums Nr. 56
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sadarbojas, lai attīstītu 
pienācīgas iemaņas un spējas 
farmakovigilances sistēmas pārvaldībai 
savās teritorijās.

Or. pt

Pamatojums

Katrai dalībvalstij jābūt pilnībā atbildīgai par farmakovigilances sistēmas identificēšanu un 
uzraudzību savā teritorijā.

Grozījums Nr. 57
António Fernando Correia De Campos

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.

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

Or. pt
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Pamatojums

Privāta finansēšanas sistēma, kas pārsniegtu izmaksas par farmakovigilances uzraudzības 
darbībām, varētu padarīt aģentūras natkarību apšaubāmu ražotāju acīs. No otras puses, 
pieņemot strikti finansēšanu vienīgi no valsts, nasta uz aģentūras pleciem varētu izrādīties 
par smagu, un ražotāji būtu atbrīvoti no jelkādas atbildības. Ar šo grozījumu cenšas panākt 
efektīvāku un taisnīgāku finansēšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 58
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Regulāru atjauninātu ziņojumu par 
drošumu kopsavilkumus, kuros 
atspoguļots kompetentās iestādes 
novērtējums, tostarp ar šīm zālēm saistītā 
riska un ieguvumu attiecības analīze.

Or. pt

Pamatojums

Tīmekļa portālā jābūt informācijai, kas saistīta ar farmakovigilances sistēmu, bet ja to 
pasniegs ziņojumu par blakusparādībām garu sarakstu veidā, lietotājiem tas īpaši nepalīdzēs. 
Informācija jāsniedz vienkāršoti, lai tā būtu saprotamāka.

Grozījums Nr. 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu drošuma tīmekļa portālos.



PE438.514v01-00 20/25 AM\804142LV.doc

LV

Or. de

Pamatojums

Pieredze rāda, ka par visaizdomīgākajiem gadījumiem tiek ziņots vēstuļu vai faksa formātā. 
Ziņojuma sniegšana elektroniski varētu mazināt jo īpaši medicīnas darbinieku vēlmi iesniegt 
ziņojumus. Tāpēc jābūt pieejamām vairākām ziņošanas metodēm. 

Grozījums Nr. 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes. 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumi par 
ārstniecības kļūdām vai zāļu, kas 
izmantotas pretēji atļaujā noteiktajām 
norādēm, neparedzēto iedarbību, uz kuru
norādīts saistībā ar ziņošanu par zāļu 
varbūtējām blakusparādībām, būtu 
pieejami Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
atbildīgajām iestādēm. Tās nodrošina, lai 
attiecīgajā dalībvalstī par zālēm atbildīgās 
iestādes būtu informētas par visām 
varbūtējām blakusparādībām, uz kurām 
norādījušas attiecīgajā dalībvalstī par 
pacientu drošību atbildīgās iestādes. 

Or. de

Pamatojums

Pēc pašreizējā „parastās devas” kritērija svītrošanas blakusparādības definīcijā (1. pants 
11. punkts), turpmāk tiks iekļauti ārstniecības kļūdas un nepareizas lietošanas kritēriji. Tāpēc 
ziņojumos par zāļu neparedzētu iedarbību jānorāda, vai šo ietekmi ir izraisījusi lietošana 
saskaņā ar izsniegtajā atļaujā noteikto. Papildu atsauce par šādu nepareizu lietošanu ir 
jāievada datubāzē, jo tā ir būtiska informācija, veicot riska un ieguvumu novērtējumu.
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Grozījums Nr. 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji var 
elektroniski nodot informāciju par zāļu 
neparedzētu iedarbību valsts datubāzēm, 
lai valstij īpašās drošuma problēmas 
varētu noteikt efektīvāk un laicīgāk.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
107.i pants – 1. punkts – a, b, c apakšpunkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā lemj par tirdzniecības atļaujas 
apturēšanu vai anulēšanu;

a) farmakovigilances datu novērtēšanas 
rezultātā tā lemj:
- par tirdzniecības atļaujas apturēšanu vai 
anulēšanu;

b) tā lemj par zāļu piegādes aizliegšanu; - par zāļu piegādes aizliegšanu;
c) tā lemj nepagarināt tirdzniecības atļauju; - nepagarināt tirdzniecības atļauju;

Or. en

Pamatojums

Kopienas procedūras precizējums.
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Grozījums Nr. 63
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbilstīgi 107.i panta 1) punktā 
sniegtajai informācijai Aģentūra par 
procedūras sākšanu paziņo Eiropas zāļu 
drošuma mājaslapā.

1. Atbilstīgi 107.i panta 1) punktā 
sniegtajai informācijai Aģentūra informē 
attiecīgos tirdzniecības atļaujas turētājus 
un par procedūras sākšanu paziņo Eiropas 
zāļu drošuma tīmekļa portālā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja izvērtē iesniegto 
procedūras priekšmetu. Šajā nolūkā tā var 
sarīkot sabiedrisko uzklausīšanu kopā ar 
pārstāvjiem no cilvēkiem paredzēto zāļu 
komitejas vai koordinācijas grupas, 
atkarībā no tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūras, kā aprakstīts 
107.l pantā. Šī Aģentūra saziņā ar 
ieinteresētajām personām izstrādā atklāto 
uzklausīšanu organizēšanas un 
īstenošanas vadlīnijas. Uzklausīšana 
nodrošinās taisnīgu līdzsvaru starp 
produktu riska un ieguvumu 
novērtējumiem, un šajā sakarā tiks arī 
ņemti vērā riska–ieguvumu novērtējumi, 
kurus sagatavojušas cilvēkiem paredzēto 
zāļu komiteja vai koordinācijas grupa, 
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atkarībā no tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūras, kā aprakstīts 
107.l pantā.

Or. en

Pamatojums

Lai gan sabiedriskās uzklausīšanas mērķis varētu būt novērtēt risku, ņemot vērā dalībvalstu 
iestāžu paredzamo rīcību, kā aprakstīts 107.i pantā, ir tomēr svarīgi, lai uzklausīšanā un 
sekojošajos lēmumos tiktu atspoguļoti arī ieguvumi, jo attiecībā uz daudzām zālēm bieži vien 
riski un ieguvumi ir līdzsvarā.

Grozījums Nr. 65
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja 60 dienu laikā pēc 
informācijas iesniegšanas izstrādā 
ieteikumu, sniedzot pamatojumu. 
Ieteikumā ir viens vai vairāki no šiem 
pasākumiem: 

3. Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja 60 dienu laikā pēc 
informācijas iesniegšanas izstrādā 
ieteikumu, sniedzot pamatojumu. 
Ieteikumā, kurš neapsteigs cilvēkiem 
paredzēto zāļu komitejas vai koordinācijas 
grupas riska–ieguvumu līdzsvara 
novērtējumu, pirms šīs struktūras pieņem 
savu atzinumu saskaņā ar 107.l pantu, ir 
viens vai vairāki no šiem pasākumiem: 

Or. en

Grozījums Nr. 66
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 21. punkts
Direktīva 2001/83/EK
108. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta un 102. panta 3. punkta 
vajadzībām Komisija sadarbībā ar 
aģentūru, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
personām sagatavo sīki izstrādātas 
pamatnostādnes attiecībā uz informācijas 
glabāšanu aptiekām un citiem, kas 
izsniedz vai ievada zāles, lai nodrošinātu 
vajadzīgās informācijas saglabāšanu 
gadījumā, kad jāsastāda 
farmakovigilances ziņojums vai jāsniedz 
informācija, ko pieprasa tirdzniecības 
atļaujas turētājs, kurš veic neparedzētas 
iedarbības gadījuma novērtējumu, kā arī 
lai atvieglotu tirdzniecības atļaujas 
turētāja un valsts kompetentās iestādes 
kontroles izmeklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances sistēmas darbība ir pilnīgi atkarīga no datiem individuālajos ziņojumos. 
Ierosinātais 108. panta papildinājums nodrošinātu vienotību starp to ziņošanas formu saturu, 
kuras medicīnas darbinieki un pacienti izmanto ziņošanai par blakusparādību gadījumiem 
tieši Kopienas Eudravigilance sistēmai.

Grozījums Nr. 67
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 23. punkts
Direktīva 2001/83/EK
116. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes aptur, anulē, atsauc 
vai izmaina tirdzniecības atļauju, ja tiek 
uzskatīts, ka zāles ir kaitīgas, vai tām nav 
ārstnieciskas iedarbības vai riska un 
labuma attiecība nav labvēlīga, vai to 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nav 
atbilstošs deklarētajam. Uzskata, ka nav 

Kompetentās iestādes aptur, anulē, atsauc 
vai izmaina tirdzniecības atļauju, ja tiek 
uzskatīts, ka zāles ir kaitīgas, vai tām nav 
ārstnieciskas iedarbības vai riska un 
labuma attiecība nav labvēlīga, vai to 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nav 
atbilstošs deklarētajam. Uzskata, ka nav 
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ārstnieciskas iedarbības, ja secina, ka, 
lietojot zāles, nevar iegūt terapeitisku 
rezultātu.

ārstnieciskas iedarbības, ja nav parādīts, ka 
lietojot zāles, var iegūt terapeitisku 
rezultātu.

Or. de

Pamatojums

Nav iespējams pierādīt, ka terapeitiskos rezultātus nevar iegūt. 


