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Grozījums Nr. 15
Marian-Jean Marinescu

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 
pilnībā pieejamai dalībvalstīm, Aģentūrai 
un Komisijai, un attiecīgā pakāpē arī 
tirdzniecības atļauju turētājiem un 
sabiedrībai.

(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 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Patrizia Toia

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.

Or. it

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. 17
Patrizia Toia

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 

(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,
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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.

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 novērotajām 
blakusparādībām, ko izraisa šādas zāles, 
kuras būtu jāmarķē ar melnu trīsstūri un 
kuru apraksta kopsavilkumā un 
lietošanas pamācībā būtu jāiekļauj 
atbilstīgs paskaidrojošs teikums, un 
Aģentūrai jāatjaunina šādu zāļu saraksts, 
kas pieejams sabiedrībai.

Or. en

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 
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. 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) 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. Pacientu ziņojumus vienmēr 
vajadzētu sagatavot ar veselības aprūpes 
speciālista palīdzību.

Or. es
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Grozījums Nr. 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 Komisijai ir 
izsmeļoši jāpamato pieņemtais lēmums, 
un šo lēmumu pienācīgi reģistrē.” 

Or. es

Grozījums Nr. 20
Jorgo Chatzimarkakis

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 
iepriekšminētajā cilvēkiem paredzēto zāļu 
sarakstā, ir skaidri jānorāda, ka tās ir 
cilvēkiem paredzētas zāles, lai pacientiem 
un veselības aprūpes speciālistiem būtu 
pieejama informācija arī bez attiecīgā 
saraksta.

Or. de
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Grozījums Nr. 21
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
24. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir atbilstīgi 
piekļuves līmeņi datubāzei Eudravigilance, 
vienlaikus garantējot personas datu 
aizsardzību.

Aģentūra nodrošina, ka veselības aprūpes 
speciālistiem un sabiedrībai ir piekļuve
datubāzei Eudravigilance, vienlaikus 
garantējot personas datu aizsardzību.

Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus tādā formātā, par kuru 
ir panākta vienošanās, pievienojot 
paskaidrojumus kā interpretēt attiecīgos 

Datubāzes Eudravigilance datus dara 
publiski pieejamus, pievienojot 
paskaidrojumu, kā interpretēt attiecīgos 
datus. 
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datus. 

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai datubāze Eudravigilance būtu publiski pieejama ne tikai tādā formātā, par kuru ir 
panākta vienošanās (kas ir pārāk vispārīgs un dažkārt maldinošs), bet izsmeļošākā veidā.

Grozījums Nr. 23
Marian-Jean Marinescu

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

Aģentūra sadarbojas ar veselības aprūpes 
speciālistu organizācijām, kā arī pacientu 
un patērētāju organizācijām, lai definētu 
jēdzienu „atbilstīgs piekļuves līmenis”.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Frédérique Ries

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.

Or. en
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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. 25
António Fernando Correia De Campos

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

Or. pt

Pamatojums

Pat ja pacienti apzināsies, cik svarīgi ir ziņot par blakusparādībām, ar to vien nepietiks, lai 
viņi to labprātāk darītu; ziņošanas kārtībai ir jābūt arī vienkāršai un vairāk pielāgotai 
pacientu vajadzībām.
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Grozījums Nr. 26
Jens Rohde

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 
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.

Or. en

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. 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ņemot vērā, ka dažas zāles izraisa 
blakusparādības, Aģentūrai vai 
kompetentajām iestādēm būtu jānosaka 
pienākums apstiprināt diagnozi, pirms 
tiek sākta ārstēšana ar šādām zālēm.

Or. es
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Grozījums Nr. 28
Jens Rohde

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

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.
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