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ĪSS PAMATOJUMS

Šie divi priekšlikumi (regula un direktīva) par farmakovigilanci ir ļoti aktuāli. Polemika, kuru 
izraisīja potēšanai pret gripu AH1N1 paredzētā vakcīna, ko laida tirgū pēc ļoti ātras 
procedūras, ir labs piemērs tam, ka pilsoņi vairs netic pārvaldes iestāžu spējai nodrošināt viņu 
aizsardzību. Nesens pētījums liecina par to, ka 61 % Francijas ārstu negrasās potēties. Tas 
viss lieku reizi uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošinās ar efektīvu farmakovigilances 
politiku, lai kliedētu pilsoņu bažas un viņus aizsargātu.

Pēdējos gados mēs diemžēl varam minēt vairākus gadījumus, kad zāles ir izraisījušas 
ievērojamas blakusparādības, lai gan tikušas laistas tirgū pēc parastās procedūras: 
– rofekoksibs (Vioxx-Ceox-Ceeoxx) — pretiekaisuma līdzeklis, kas nav efektīvāks par 
ibuprofēnu, ir kļuvis par cēloni tūkstošiem sirds un asinsvadu slimnieku nāvei, tas tika atļauts 
1999. gadā un izņemts no tirgus 2004. gadā;
– paroksetīns — pretdepresijas līdzeklis (Deroxat, Seroxat), kas palielināja pašnāvības risku;
– rimonabants (Acomplia) — zāles pret aptaukošanos, kas laistas tirgū bez pietiekama 
novērtējuma, un izņemtas no Eiropas tirgus pusotru gadu pēc to tirdzniecības sākšanas.
Vairākas prāvas ir atklājušas, ka farmācijas uzņēmumi bieži tiecas pēc iespējas ilgāk noklusēt 
informāciju par savu zāļu blakusparādībām, jo tas varētu kaitēt tirdzniecībai. 
Visos šajos gadījumos bija iespējams novērot, ka lēmumpieņemšanas procesa gausums un 
kavēšanās sniegt informāciju par blakusparādībām kaitē pacientiem. 

Šādu blakusparādību sekas cilvēkresursu izmaksu ziņā nav pieņemamas, bet to finansiālās 
izmaksas ir milzīgas un tās sedz sabiedrība, jo tās skar 5 % slimnīcu pacientu un izraisa 5 % 
nāves gadījumu slimnīcās. 

No novērtēšanas līdz laišanai tirgū, izmantojot uzraudzību un sniedzot informāciju par zālēm

Pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas zāles ir jānovērtē.  Tas tiek darīts noteiktu laiku, 
izmantojot atlasītu pacientu grupu. Farmakovigilances uzdevums ir paplašināt mūsu zināšanas 
par blakusparādībām, lai vēlāk ierobežotu kaitējumu sabiedrībai.

Referents raizējas par to, ka šī direktīva varētu nevis stiprināt farmakovigilances sistēmu, bet 
to vājināt šādu iemeslu dēļ: 

1. riska pārvaldības plāni un citi pētījumi pēc atļaujas saņemšanas varētu veicināt atvieglotu 
novērtēšanu, kas īstenojama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. To drīkst pieļaut tikai 
izņēmuma kārtā; 

2. ja turpmāk vairs nebūs jānodrošina sabiedriskais finansējums, farmakovigilances sistēma, 
iespējams, kļūs par pakalpojumu sniedzēju farmācijas uzņēmumiem. Tāpēc referents piedāvā 
tieši nostiprināt valsts un reģionālo farmakovigilances sistēmu neatkarību;

3. nostiprinot farmācijas uzņēmumu iespējas ietekmēt datu vākšanu, analīzi un interpretēšanu, 
tie nonāk nepieņemamā interešu konfliktā. Uzņēmumiem ir jādod iespēja piedalīties 
blakusparādību noteikšanā, taču tam ir jānotiek attiecīgo iestāžu uzraudzībā un nedrīkst 
pieļaut monopolstāvokli;
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4. lielajā elektroniskajā datubāzē Eudravigilance glabāto datu ticamības vājināšana, 
neievērojot procedūru, kas ļautu nodrošināt Eudravigilance satura kvalitāti. Referents ierosina 
Eudravigilance papildināšanu atļaut tikai dalībvalstu farmakovigilances jomā kompetentām 
iestādēm (lai to nevarētu tieši papildināt nedz pacienti, nedz farmācijas uzņēmumi, jo tas 
radītu pārāk daudz traucējumu, kas svarīgākos datus padarītu nelietojamus);

5. ļoti ierobežota sabiedrības un neatkarīgu ekspertu piekļuve Eudravigilance. 
Farmakovigilances datu pārredzamība ir nepieciešama, lai atgūtu pilsoņu uzticību veselības 
aizsardzības iestādēm. 

Vairākiem priekšlikumiem joprojām trūkst vēriena un tie ir jāpapildina:

1. Eiropas konsultatīvās riska pārvaldības komitejas formalizēšanai nebūs lielas pievienotās 
vērtības, ja tai nebūs lielākas autoritātes un autonomijas nekā pašreizējai farmakovigilances 
darba grupai; 
2. joprojām valda neskaidrība par farmakovigilances datiem — piemēram, piekļuve 
regulāriem ziņojumiem par jaunākajiem drošuma datiem ir liegta tirdzniecības 
konfidencialitātes apsvērumu dēļ. Šie regulārie ziņojumi par jaunākajiem drošuma datiem un 
novērtējuma ziņojumi ir jāpublisko bez kavēšanās.

Secinājumi:
 jāstiprina kritēriji, kas ļautu piešķirt drošāku tirdzniecības atļauju, nosakot, ka 

jaunām zālēm ir jāuzlabo ārstniecība; nedrīkst pieļaut paātrinātās procedūras 
vispārināšanu; 

 jānodrošina farmakovigilances datu kvalitāte; 
 jānodrošina līdzekļi efektīvai sabiedriskai farmakovigilancei;
 jāstiprina pārredzamība.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Riska pārvaldības sistēmā tirdzniecības 
atļaujas turētājam jāorganizē 
farmakovigilance par katru zāļu veidu un tā 
jāplāno proporcionāli apzinātajam vai 
potenciālajam riskam un tam, vai par zālēm 

(7) Riska pārvaldības sistēmā tirdzniecības 
atļaujas turētājam jāorganizē 
farmakovigilance par katru zāļu veidu un tā 
jāplāno proporcionāli apzinātajam vai 
potenciālajam riskam un tam, vai par zālēm 
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vajadzīga papildinformācija. Tāpat 
jāparedz, lai visi svarīgākie riska 
pārvaldības sistēmas pasākumi nosacījumu 
veidā būtu izklāstīti tirdzniecības atļaujās.

vajadzīga papildinformācija. Tāpat 
jāparedz, lai visi svarīgākie riska 
pārvaldības sistēmas pasākumi nosacījumu 
veidā būtu izklāstīti tirdzniecības atļaujās. 
Ja tirdzniecības atļaujā izklāstītie 
nosacījumi nav izpildīti attiecīgajā 
termiņā, kompetento iestāžu rīcībā jābūt 
pilnvarām un vajadzīgiem resursiem 
nekavējoties apturēt vai atsaukt 
tirdzniecības atļauju.

Or. en

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. 2

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, pastāvot ārstniecības vajadzībai,
par zālēm izsniegta atļauja ar nosacījumu, 
ka tiks veikts drošuma pētījums pēc 
atļaujas piešķiršanas vai ja pastāv 
nosacījumi vai ierobežojumi zāļu drošai un 
efektīvai lietošanai, tad tirgū jānotiek 
stingrai šo zāļu uzraudzībai. Jāmudina
pacienti un veselības aprūpes speciālisti 
ziņot par visām varbūtējām šādu zāļu 
blakusparādībām, uz ko vajadzētu norādīt 
ar īpašu simbolu uz ārējā iepakojuma un 
ar attiecīgu paskaidrojumu lietošanas 
pamācībā, 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 
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(turpmāk — Aģentūra), jāatjaunina šādu 
zāļu saraksts, kas pieejams sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Īpaši brīdinājumi attiecībā uz pastiprināti uzraudzītām zālēm palīdzēs gan veselības aprūpes 
speciālistiem, gan slimniekiem vieglāk atšķirt jaunas zāles, kuras tiek pastiprināti 
uzraudzītas, un apzināties iespēju ziņot par varbūtējām blakusparādībām, kā jau ieteikts ASV 
Medicīnas institūta 2006. gada ziņojumā. Var ieviest arī citus uzlabojumus, piemēram, 
iespiest uz iepakojuma melnu trīsstūri (  ), ko jau labi pazīst un lieto dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 3

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) Piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija, apspriedusies ar 
pacientu un patērētāju organizācijām, 
veselības aprūpes speciālistu 
organizācijām, dalībvalstīm un citām 
iesaistītajām personām, iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei novērtējuma 
ziņojumu par zāļu apraksta kopsavilkumu 
un lietošanas pamācību lasāmību.
Pēc šo datu apkopošanas Komisija 
vajadzības gadījumā sagatavo 
priekšlikumus, lai uzlabotu zāļu apraksta 
kopsavilkumu un lietošanas pamācību 
grafisko izkārtojumu un saturu nolūkā 
nodrošināt, lai tie būtu vērtīgs 
informācijas avots plašai sabiedrībai un 
veselības aprūpes speciālistiem.

Or. en
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Pamatojums

Kopsavilkuma jēdziens rada problēmu, svarīgāka ir lietošanas pamācības viegla lasāmība, 
lai panāktu to, ka pacients izlasa visu nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai vēl labāk koordinētu dalībvalstu 
resursus, jāatļauj, ka dalībvalsts deleģē 
konkrētus farmakovigilances uzdevumus 
citai dalībvalstij.

(17) Katrai dalībvalstij jāuzņemas 
atbildība par tās teritorijā atklāto 
blakusparādību uzraudzību. Lai uzlabotu 
zināšanu līmeni farmakovigilances jomā, 
jāmudina dalībvalstis organizēt apmācību 
un regulāri apmainīties ar informāciju un 
pieredzi.

Or. en

Pamatojums

Each member state should be fully responsible for the detection and the follow up of any 
adverse event related to a medicine marketed within its territory.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai farmakovigilances procedūras 
būtu pārskatāmākas, dalībvalstīm tīmeklī 
jāizveido un jāuztur zāļu drošuma portāli.
Tālab tirdzniecības atļaujas turētājiem 
būtu laikus jābrīdina iestādes par drošuma 
paziņojumiem, un iestādes šādi brīdinātu 
viena otru.

(19) Lai farmakovigilances procedūras 
būtu pārskatāmākas, dalībvalstīm tīmeklī 
jāizveido un jāuztur zāļu drošuma portāli. 
Jāpieprasa tirdzniecības atļaujas turētājiem 
iesniegt iestādēm drošuma paziņojumus, 
ko tie grasās izplatīt, lai saņemtu 
iepriekšēju atļauju. Tūlīt pēc šāda 
pieprasījuma saņemšanas iestādēm 
savstarpēji jāapmainās ar iepriekšēju 
brīdinājumu par minētajiem drošuma
paziņojumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi panākt, lai informācija, ko uzņēmumi sniedz plašai sabiedrībai par zālēm, nebūtu 
reklāma. Informācijas iepriekšējas pārbaudes principu jau piemēro lietošanas pamācībām, 
sabiedrības informēšanas kampaņām, tas arī iekļauts pašlaik apspriežamajā priekšlikumā par 
informāciju plašai sabiedrībai attiecībā uz recepšu zālēm un to vajadzētu piemērot 
informācijai farmakovigilances jomā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. Jārod iespēja šādu finansējumu 
nodrošināt, iekasējot maksu. Tomēr 
iegūto līdzekļu pārvaldībai jānotiek, 
nepārtrauktā valsts kompetento iestāžu 
kontrolē, lai garantētu to neatkarību.

(28) Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
pienācīgi jāfinansē farmakovigilances 
darbības, kuras veic valsts kompetentās 
iestādes. 

Or. en

Pamatojums

Farmakovigilances pasākumus vajadzētu finansēt no publiskiem līdzekļiem ne tikai tāpēc, lai 
nodrošinātu to neatkarību, bet arī tāpēc, lai dalībvalstis uzņemtos pilnu atbildību (arī 
finansiāli) par farmakovigilanci, jo tieši tās sedz blakusparādību radītas izmaksas saistībā ar 
slimības norisi un mirstību. Eiropas Komisija lēš, ka 5 % visu stacionārās aprūpes gadījumu 
ir saistīti ar zāļu blakusparādībām, 5 % slimnīcu pacientu cieš no blakusparādībām, kas ir 
piektais biežākais nāves cēlonis slimnīcās.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) 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 apriti* un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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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 apriti**. Lai 
atklātu, novērtētu, izprastu un novērstu 
zāļu radītas blakusparādības, apzinātu 
riska faktorus un veiktu pasākumus to 
mazināšanai, kā arī veicinātu zāļu 
labvēlīgo iedarbību sabiedrības veselības 
nodrošināšanas labad, ir jāparedz iespēja 
apstrādāt personas datus Eudravigilance 
sistēmā atbilstoši ES datu aizsardzības 
tiesību aktiem. Minētais mērķis būtiski 
skar sabiedrības intereses, un to var 
attaisnot, ja nosakāmo veselības datu 
apstrādi veic tikai vajadzības gadījumā un 
iesaistītās personas novērtē šādu 
vajadzību katrā farmakovigilances 
procesa posmā.
*OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
**OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums attiecas uz ļoti konfidenciālu personas informāciju, kas būtu pilnībā 
jāaizsargā. Skatīt arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada aprīlī sagatavoto 
atzinumu.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 11. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
11. Blakusparādība ir kaitīga un 
nevēlama reakcija uz zālēm.

Or. fr
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Pamatojums

Tiek ierosināts atjaunot sākotnējo formulējumu (konsolidētās Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 
11. punkts), kurā ir precizēts, ka runa ir par pareizas lietošanas apstākļiem, nevis nepareizu 
vai ļaunprātīgu lietošanu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Drošuma pētījumi pēc atļaujas 
piešķiršanas: Visi pētījumi par atļautām 
zālēm, kuri veikti ar mērķi konstatēt 
veselības apdraudējumu, to aprakstīt vai to
noteikt kvantitatīvi, apstiprinot zāļu 
drošuma profilu vai novērtēt riska 
pārvaldības pasākumu efektivitāti;

15. Farmakovigilances pētījumi pēc
atļaujas piešķiršanas: visi pētījumi par 
sabiedrības veselības apsvērumu dēļ un 
nepastāvot ārstēšanas alternatīvai 
steidzami atļautām zālēm vai arī pētījumi, 
kuri veikti pēc veselības aizsardzības 
iestāžu pieprasījuma pēc zāļu laišanas 
tirgū ar mērķi konstatēt, aprakstīt vai 
noteikt kvantitatīvi blakusparādību risku, 
vai novērtēt zāļu blakusparādību profilu 
un to riska un ieguvuma samēru vai 
novērtēt riska pārvaldības pasākumu 
efektivitāti; 

Or. fr

Pamatojums

Pētījumu, kas tiek veikti pēc atļaujas piešķiršanas mērķis ir noteikt, kādas blakusparādības 
zāles izraisa cilvēkam. To mērķis nav „drošuma pētījumi pēc atļaujas piešķiršanas”. 
Drošuma pētījumus pēc atļaujas piešķiršanas nedrīkst izmantot atļaujas iegūšanai, lai laistu 
tirgū zāles ar atlaidēm, neveicot pietiekamu novērtējumu. 

Grozījums Nr. 10

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 

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

kopums, kuru mērķis ir kvantitatīvi noteikt 
vai novērst risku, kas saistīts ar zālēm, un 
arī izvērtēt minēto pasākumu efektivitāti
vai laikus atklāt jaunu apdraudējumu;

Or. fr

Pamatojums

Vispārējai farmakovigilances sistēmai ir rūpīgi jāuzrauga visas Eiropas tirgū pieejamās 
zāles, un tās efektivitāte ir jāuzlabo gan Eiropas, gan valstu līmenī. Riska pārvaldības 
sistēmas mērķis nevar būt „konstatēt risku, kas saistīts ar zālēm” — tas ir tirdzniecības 
atļaujas piešķiršanas novērtēšanas uzdevums. Riska pārvaldības sistēmai ir jānovērš 
apdraudējums, kas konstatēts, veicot novērtēšanu atļaujas piešķiršanas nolūkā.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28.c Farmakovigilances sistēma: Sistēma, 
kuru izmanto tirdzniecības atļaujas turētāji
un dalībvalstis, lai pildītu uzdevumus un 
pienākumus, kuri minēti IX sadaļā, un tā 
veidota, lai uzraudzītu atļauto zāļu 
drošumu un atklātu katru riska un labuma 
attiecību izmaiņu.

28.c Farmakovigilances sistēma: Sistēma, 
kas ļauj tirdzniecības atļaujas turētājiem
un dalībvalstīm, lai pildītu uzdevumus un 
pienākumus, kuri minēti IX sadaļā:

a) savākt zāļu uzraudzībai nepieciešamo 
informāciju, īpaši par blakusparādībām, 
ko tās izraisa cilvēkiem un tostarp arī par 
blakusparādībām nepareizas un 
ļaunprātīgas lietošanas gadījumā un par 
citām zāļu lietošanas kļūdām; un

b) zinātniski novērtēt šo informāciju, lai
atklātu atļauto zāļu katru riska un labuma 
attiecību izmaiņu;

Or. fr
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Pamatojums

Farmakovigilance ir zinātnes nozare, kas balstās uz novērojumiem un kuras galvenais 
uzdevums ir kalpot pacientiem. Tās mērķis nav uzraudzīt „zāļu drošumu” (šī vārdkopa ir
maldinoša, jo tai ir pozitīva nokrāsa) — farmakovigilances dati nav komercrādītāji, ko 
uzņēmumi ir savākuši, sniedzot pēcpārdošanas pakalpojumus. Farmakovigilances uzdevums 
ir uzraudzīt, vai zāles izraisa cilvēkiem blakusparādības. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 32.a, 32.b un 32.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Iekļauj šādus punktus:
„32.a zāļu lietošanas kļūda: netīša kādas 
ar zālēm saistītas darbības neveikšana vai 
veikšana, kas var apdraudēt pacientu vai 
izraisīt blakusparādības. Zāļu lietošanas 
kļūdas ir teorētiski ir iespējams novērst —
tās ir kļūdas tieši tāpēc, ka nav izdarīts 
tas, ko būtu vajadzējis darīt, nosakot 
pacientam medikamentozu ārstēšanu. 
Zāļu lietošanas kļūda var attiekties uz 
vienu vai vairākiem zāļu aprites posmiem, 
piemēram, izvēli zāļu sarakstā, 
izrakstīšanu, izsniegšanu, recepšu analīzi, 
izgatavošanu, glabāšanu, piegādi, 
izlietošanu, informāciju un ārstēšanas 
uzraudzību, kā arī uz saistītām darbībām, 
piemēram, informācijas nodošanu vai 
pierakstus;
32.b nepareiza zāļu lietošana: lietošana, 
kas neatbilst zāļu apraksta kopsavilkuma 
ieteikumiem; 
32.c medicīniski pamatota lietošana, 
neievērojot indikācijas: īpašs lietošanas 
gadījums, kas apzināti neatbilst zāļu 
apraksta indikācijām, bet kura pamatā ir 
novērtēšanas dati.

Or. fr
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj 3.a punktu: svītrots
„3.a Svarīgākās informācijas 
kopsavilkums, kas nepieciešams, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
11. pants — 2. 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 norādītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
lietošanas pamācībā iekļauj šādu 
paziņojumu: „Šīs nesen atļautās zāles tiek 
stingri uzraudzītas, lai tuvāk noskaidrotu 
to radītas blakusparādības. Par visām 
varbūtējām blakusparādībām jāziņo <valsts 
kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.” Šim 
paziņojumam pievieno šādu melnu 
trīsstūri . Šo melno trīsstūri attēlo arī uz 
ārējā iepakojuma.

Or. en
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Pamatojums

Aicinājums slimniekiem un veselības aprūpes profesionāļiem — viņiem jāsaprot, kāpēc vajag 
ziņot, ja uz to tiešām mudina.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
21. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valsts kompetentās iestādes izstrādā 
dokumentācijas novērtējuma ziņojumu un 
atsauksmes par attiecīgo zāļu 
farmaceitisko, pirmsklīnisko testu, 
klīniskās izpētes rezultātiem, riska 
pārvaldības un farmakovigilances sistēmu. 
Novērtējuma ziņojumu atjaunina, tiklīdz ir 
pieejama jauna informācija, kura ir svarīga 
attiecīgo zāļu kvalitātes, drošuma vai 
efektivitātes novērtēšanai.

4. Valsts kompetentās iestādes izstrādā 
dokumentācijas novērtējuma ziņojumu un 
atsauksmes par attiecīgo zāļu 
farmaceitisko, pirmsklīnisko testu, 
klīniskās izpētes rezultātiem, riska 
pārvaldības un farmakovigilances sistēmu. 
Novērtējuma ziņojumā precizē, kāda ir 
slimības ierastā attīstība, norāda jau 
pastāvošos ārstēšanas veidus konkrētai 
indikācijai, ja tādi pastāv, un to, vai zāles 
sniedz ievērojamu ārstēšanas efektu 
salīdzinājumā ar pastāvošajiem 
ārstēšanas veidiem („pievienoto vērtību” 
vai „medicīniskā pakalpojuma 
uzlabojumu"). Novērtējuma ziņojumu 
atjaunina, tiklīdz ir pieejama jauna 
informācija, kura ir svarīga attiecīgo zāļu 
kvalitātes, drošuma vai efektivitātes 
novērtēšanai. 

Or. fr

Pamatojums

Lai mazinātu blakusparādību radīto kaitējumi pacientiem, vispirms jāatceras, ka zāles 
nedrīkst lietot bez vajadzības. Lai blakusparādības pēc iespējas mazāk skartu pacientus, ir 
jāmainās arī tirgū laišanas atļaujas izsniegšanas kritērijiem — brīdī, kad tiek pieprasīta 
atļauja laišanai tirgū, jāpieprasa pierādīt, ka jaunās zāles uzlabo ārstēšanu, jo tas ļautu 
pasargāt iedzīvotājus no kaitējuma, no kura iespējams izvairīties. 
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja zāles atbilst esošajām ārstniecības 
vajadzībām un to riska un ieguvumu 
attiecība ir uzskatāma par apmierinošu, 
tirdzniecības atļauju var piešķirt, ja 
izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi: 

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

1) tiks veikti konkrēti pasākumi, lai varētu 
droši lietot zāles, kuras ir riska pārvaldības 
sistēmā;

(2) veikt drošuma pētījumus pēc atļaujas 
piešķiršanas;

2) tiks veikti drošuma pētījumi pēc atļaujas 
piešķiršanas;

(3) pildīt tādas prasības par blakusparādību 
reģistrēšanu vai ziņošanu, kuras ir 
stingrākas par IX sadaļā noteiktajām 
prasībām;

3) tiks pildītas 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.

4) visi pārējie nosacījumi vai ierobežojumi, 
kas ieteikti, pamatojoties uz zāļu drošu un 
efektīvu lietošanu.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus.

Ja vajadzīgs, tirdzniecības atļaujā norāda 
nosacījumu izpildes termiņus. Ja 
tirdzniecības atļaujā izklāstītie nosacījumi 
nav izpildīti attiecīgajā termiņā, 
kompetento iestāžu rīcībā ir pilnvaras un 
vajadzīgie resursi nekavējoties apturēt vai 
atsaukt tirdzniecības atļauju.

Or. en
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Pamatojums

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2001/83/EK
23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai riska un labuma attiecību izvērtētu 
regulāri, valsts kompetentā iestāde var 
jebkurā laikā pieprasīt tirdzniecības 
atļaujas turētājam sniegt datus, kuri 
pierāda, ka riska un labuma attiecība 
joprojām ir labvēlīga.

4. Lai riska un labuma attiecību izvērtētu 
regulāri, valsts kompetentā iestāde var 
jebkurā laikā pieprasīt tirdzniecības 
atļaujas turētājam un viņa 
farmakovigilances sistēmai sniegt datus, 
kas nepieciešami atkārtotai riska un 
labuma attiecības novērtēšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koordinācijas grupu izveido ar šādu 
nolūku:

1. Izveido divas koordinācijas grupas:

a) vienu koordinācijas grupu, kas atbild 
par savstarpējo atzīšanu un 
decentralizētajām procedūrām ar šādu 
nolūku:

a) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti i) lai izskatītu visus jautājumus, kas saistīti 
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ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

ar zāļu tirdzniecības atļaujām divās vai 
vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 4. nodaļā 
noteiktajām procedūrām;

b) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;
c) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu.

ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām, saskaņā ar 35. panta 
1. punktu, izņēmumu attiecinot uz visiem 
ar farmakovigilanci saistītiem 
jautājumiem.

Savstarpējas atzīšanas un decentralizēto 
procedūru grupai uzdotos pienākumus 
pildīt palīdz Regulas (EK) Nr. 726/2004 
5. panta 1. punktā minētā cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteja;
b) vienu koordinācijas grupu 
farmakovigilances risku novērtēšanai ar 
šādu nolūku:
i) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu atļauto zāļu farmakovigilanci, 
saskaņā ar 107.c, 107.e, 107.g, 107.l un 
107.r pantu;
ii) lai izskatītu jautājumus, kas saistīti ar 
dalībvalstu izsniegto tirdzniecības atļauju 
noteikumu izmaiņām saskaņā ar 
35. panta 1. punktu visu 
farmakovigilances jautājumu sakarībā.

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.
Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja.”

Lai koordinācijas grupa pildītu 
farmakovigilances uzdevumus, tai 
farmakovigilances riska novērtēšanas 
jomā palīdz Regulas (EK) Nr. 726/2004 
56. panta 1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Eiropas Farmakovigilances komiteja.”

Aģentūra nodrošina šīs koordinācijas 
grupas sekretariāta darbību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai koordinācijas grupa pildītu
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances riska novērtējuma 
padomdevēja komiteja.

Koordinācijas grupai pildot
farmakovigilances uzdevumus, tai palīdz 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 56. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā minētā 
Farmakovigilances komiteja.

Or. en

Pamatojums

Horizontālas izmaiņas ir izdarāmas visā priekšlikuma tekstā — šis priekšlikums paredz 
izveidot Eiropas Farmakovigilances riska novērtējuma padomdevēju komiteju un uzticēt tai 
svarīgus uzdevumus farmakovigilances jomā, tiesa gan, atvēlot tai tikai padomdevējas lomu, 
nevis pilnvaras — šīs komitejas lomu vajadzētu stiprināt, un tas jānorāda komitejas 
nosaukumā.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Koordinācijas grupas locekļi un eksperti, 
pildot savus uzdevumus, pamatojas uz 
valsts tirdzniecības atļauju piešķiršanas 
struktūrām pieejamajiem zinātnes un 
regulācijas resursiem. Katra valsts
kompetentā valsts iestāde uzrauga notikušā 
vērtējuma zinātnisko līmeni un sekmē 
iecelto koordinācijas grupas locekļu un 
ekspertu darbību.

Koordinācijas grupu locekļi un eksperti, 
pildot savus uzdevumus, pamatojas 
attiecīgi uz valsts tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas un farmakovigilances 
struktūrām pieejamajiem zinātnes un 
regulācijas resursiem. Katra kompetentā 
valsts iestāde uzrauga notikušā vērtējuma 
zinātnisko līmeni un sekmē iecelto 
koordinācijas grupu locekļu un ekspertu 
darbību. 

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

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

Šo koordinācijas grupu locekļi var būt ne 
vairāk kā vienā no šīm grupām.

Farmakovigilances riska novērtēšanas 
koordinācijas grupas locekļi hierarhiski ir 
neatkarīgi no tām valsts iestādēm, kuras 
atbild par tirdzniecības atļauju 
izsniegšanu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
27. pants – 4. līdz 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas koordinācijas 
grupas sanāksmes.

4. Aģentūras izpilddirektoram vai viņa 
pārstāvim un Komisijas pārstāvjiem ir 
tiesības apmeklēt visas koordinācijas 
grupu sanāksmes.

5. Koordinācijas grupas locekļi nodrošina, 
ka grupas uzdevumi un valsts kompetento 
iestāžu darbs tiek pienācīgi koordinēts, 
ieskaitot konsultatīvu struktūru izveidi, 
kuras risina ar tirdzniecības atļauju saistītus 
jautājumus.

5. Koordinācijas grupu locekļi nodrošina, 
ka viņu grupas uzdevumi un valsts 
kompetento iestāžu darbs tiek pienācīgi 
koordinēts, tātad lai notiktu koordinācija 
respektīvi ar konsultatīvajām struktūrām, 
kuras risina ar tirdzniecības atļauju saistītus 
jautājumus un ar struktūrām, kas atbild 
par zāļu uzraudzību. 

6. Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts 
citādi, koordinācijas grupa pieliks visas 
pūles, lai pieņemtu lēmumus vienprātīgi. Ja 
šādu vienprātību nevar panākt, noteicošā 
būs locekļu vairākuma nostāja.

6. Ja vien šajā direktīvā nav paredzēts 
citādi, koordinācijas grupas pieliks visas 
pūles, lai pieņemtu lēmumus vienprātīgi. Ja 
šādu vienprātību nevar panākt, noteicošā 
būs locekļu vairākuma nostāja.

7. Koordinācijas grupas locekļi pat tad, 
kad viņu pienākumi ir beigušies, nedrīkst 
izpaust nekādu informāciju, uz kuru 
attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas 
pienākums.”

7. Ne vēlāk kā dienu pirms koordinācijas 
grupu sanāksmes publicē detalizētu darba 
kārtību. Koordinācijas grupu sanāksmju 
detalizētu pārskatu, kurā īpaši ir norādīti 
pieņemtie lēmumi, precīza informācija 
par balsojumiem un to skaidrojumi, 
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tostarp mazākuma viedokļi, publicē 
mēneša laikā pēc sanāksmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekļauj šādu aa) punktu: svītrots
„aa) ir nepieciešams sniegt svarīgākās 
informācijas kopsavilkumu, lai zāļu 
lietošana būtu droša un efektīva;”

Or. en

Grozījums Nr. 23

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”. 

Vienu gadu svarīgus drošības 
brīdinājumus izceļ treknrakstā un pirms 

tiem lieto šādu simbolu  un norādi 
„Svarīgi jauni drošības brīdinājumi”. 

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 

Par zālēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā minētajā sarakstā, 
sniedz šādu paziņojumu: „Šīs nesen 
atļautās zāles tiek stingri uzraudzītas, lai 
tuvāk noskaidrotu to radītas 
blakusparādības. Par visām varbūtējām 
blakusparādībām jāziņo <valsts 
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tīmekļa vietnes adrese>.” kompetentās iestādes nosaukums un 
tīmekļa vietnes adrese>.” Šim 
paziņojumam pievieno apvērstu melnu 
trīsstūri. Šo melno trīsstūri attēlo arī uz 
ārējā iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Lai lietošanas pamācība būtu saturīga un viegli uztverama, 59. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā ir vajadzīgi paskaidrojumi, īpaši izceļot tikai svarīgus jaunus drošības 
brīdinājumus, nevis visas nenozīmīgas izmaiņas.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. 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

Grozījums Nr. 25

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

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 

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

atļaujas turētājam par varbūtējām 
blakusparādībām;

1a) rīko kampaņas, informējot sabiedrību 
par to, cik svarīgi ziņot par zāļu 
blakusparādībām;

2) nodrošina, lai ziņojumos par 
blakusparādībām būtu dati, kuru kvalitāte 
ir pēc iespējas labāka; 

2) nodrošina, lai ziņojumos par 
blakusparādībām un datubāzēs būtu dati, 
kuru kvalitāte ir pēc iespējas labāka; 

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;

3a) nodrošina, ka sabiedrība laikus saņem 
svarīgu informāciju par 
farmakovigilances speciālistu bažām 
saistībā ar kādu zāļu lietošanu un tā var 
pastāvīgi piekļūt šai informācijai;

4) veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka tirdzniecības atļaujas 
turētājam, kurš pārkāpj šajā sadaļā 
noteiktos pienākumus, uzliek efektīvu, 
samērīgu un preventīvu sodu.

4) veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka tirdzniecības atļaujas 
turētājam, kurš pārkāpj šajā sadaļā 
noteiktos pienākumus, uzliek efektīvu, 
samērīgu un preventīvu sodu.

Pirmās daļas 1. punkta nolūkā dalībvalstis 
var noteikt īpašas prasības ārstiem, 
farmācijas speciālistiem un citiem 
medicīnas speciālistiem par ziņošanu 
attiecībā uz varbūtējām bīstamām vai 
neparedzētām zāļu blakusparādībām.

Piemērojot pirmās daļas 1. punktu,
dalībvalstis var noteikt īpašas prasības 
ārstiem, farmācijas speciālistiem un citiem 
medicīnas speciālistiem par ziņošanu 
attiecībā uz varbūtējām bīstamām vai 
neparedzētām zāļu blakusparādībām.

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgāk mudināt slimniekus un veselības aprūpes speciālistus sniegt savus ziņojumus 
kompetentajām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Ziņošana tieši uzņēmumiem rada 
bažas attiecībā uz lietotāju privātās dzīves aizsardzību un slimnieka atgriezenisko saiti ar 
ārstu. Turklāt minētās iestādes spēs noteikt, vai ziņojumā runa ir par zāļu radītu 
blakusparādību, zāļu lietošanas kļūdu vai ko citu. Informācijas kampaņās līdztekus ir 
jāuzsver, cik svarīgi slimniekiem ziņot par zāļu blakusparādībām.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

103. pants svītrots
Dalībvalsts var deleģēt kādu no šajā 
sadaļā tai uzticētajiem uzdevumiem citai 
dalībvalstij, ja pēdējā ir sniegusi rakstisku 
piekrišanu.
Dalībvalsts, kura deleģē, par to rakstiski 
paziņo Komisijai, Aģentūrai un pārējām 
dalībvalstīm. Dalībvalsts, kura deleģē, un 
Aģentūra šo informāciju publisko.

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir jāuzņemas pilna atbildība par tādu blakusparādību atklāšanu un 
uzraudzību, kuras izraisījušas tās teritorijā pārdošanā laistās zāles.

Grozījums Nr. 27

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

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

Farmakovigilances pasākumus vajadzētu finansēt no publiskiem līdzekļiem ne tikai tāpēc, lai 
nodrošinātu to neatkarību, bet arī tāpēc, lai dalībvalstis uzņemtos pilnu atbildību (arī 
finansiāli) par farmakovigilanci, jo tieši tās sedz blakusparādību radītas izmaksas saistībā ar 
slimības norisi un mirstību. Eiropas Komisija lēš, ka 5 % visu stacionārās aprūpes gadījumu 
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ir saistīti ar zāļu blakusparādībām, 5 % slimnīcu pacientu cieš no blakusparādībām, kas ir 
piektais biežākais nāves cēlonis slimnīcās.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izveido un uztur savu 
mājaslapu par zāļu drošumu, kura būs
savienota ar Eiropas zāļu drošuma 
mājaslapu, kura izveidota saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantu. 
Dalībvalstis šajās mājaslapās publisko 
vismaz:

Katra dalībvalsts izveido un uztur tīmeklī 
savu zāļu portālu, cita starpā īpaši 
izveidotu zāļu drošuma tīmekļa vietni, kas 
savienota ar Eiropas zāļu drošuma tīmekļa 
portālu, kurš izveidots saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 26. pantu. Dalībvalstis 
šajos zāļu tīmekļa portālos publisko 
vismaz:
1) iekšzemes tirgū pieejamo zāļu 
lietošanas pamācības valsts valodā (un 
vajadzības gadījumā — saiti uz Eiropas 
Zāļu aģentūras EudraPharm datubāzi);
2) zāļu apraksta kopsavilkumu un visus 
nosacījumus, kas paredzēti saskaņā ar 
21.a, 22. un 22.a pantu, kā arī visus to 
izpildes termiņus attiecībā uz visām 
atļautajām zālēm;
3) novērtējuma ziņojumus kopā ar 
kārtējiem drošuma ziņojuma 
precizējumiem, ko tirdzniecības atļaujas 
turētāji iesnieguši veselības iestādēm;

1) saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmas;

4) saskaņā ar šo direktīvu atļauto zāļu riska 
pārvaldības sistēmu sīku aprakstu un 
detalizētus protokolus par pētījumiem pēc 
atļaujas piešķiršanas;

2) to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā;

5) to zāļu sarakstu, kuras tiek stingri 
uzraudzītas, kā minēts Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 23. pantā;

3) pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām.

6) pēc Regulas (EK) Nr. 726/2004 
25. pantā minēto veidlapu parauga 
izveidotas veidlapas, kuras pieejamas 
tīmeklī un kuras veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti izmanto, lai ziņotu 
par varbūtējām blakusparādībām;
7) Farmakovigilances komitejas un 
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koordinācijas grupas sanāksmju darba 
kārtību un protokolus, pievienojot 
pieņemtos lēmumus un balsošanas 
rezultātus un paskaidrojumus, tostarp 
mazākuma viedokļus;
8) valsts kompetento iestāžu 
pieprasījumus tirdzniecības atļaujas 
turētājam izmantot riska pārvaldības 
sistēmu vai veikt pētījumus pēc atļaujas 
saņemšanas, kā arī vajadzības gadījumā 
paskaidrojumus, ko tirdzniecības atļaujas 
turētājs sniedzis valsts kompetentajai 
iestādei, un kompetentās iestādes galīgo 
lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Visās dalībvalstīs jābūt valsts zāļu aģentūras portālam, kurā plaša sabiedrība var iegūt 
kvalitatīvu informāciju par zālēm. Vairākumā valstu jau ir šāds portāls, kurā var saņemt 
pārbaudītu un drošu informāciju par zālēm, un šā grozījuma mērķis ir radīt šādu portālu 
juridisko pamatu, reaģējot uz Eiropas Komisijas ziņojumu par pašreizējo stāvokli attiecībā uz 
pacientu informēšanu par zālēm. Tīmekļa portālā vajadzētu izveidot īpašu vietni informācijai 
par drošuma un farmakovigilances jautājumiem.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešajās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas. 

1. Tirdzniecības atļaujas turētājam 
jāreģistrē visas Kopienā vai trešās valstīs 
varbūtējās blakusparādības, uz kurām 
norādījuši pacienti vai veselības aprūpes 
speciālisti, vai kuras tika atklātas 
klīniskajos izmēģinājumos vai drošuma 
pētījumā pēc atļaujas piešķiršanas. 

Tirdzniecības atļaujas turētājiem 
jānodrošina, lai minētie ziņojumi būtu 
pieejami vienuviet Kopienā.

Atkāpjoties no pirmās daļas, klīniskajā 
izpētē atklātās varbūtējās blakusparādības 

Klīniskajā izpētē atklātās varbūtējās 
blakusparādības arī reģistrē un par tām 
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reģistrē un par tām ziņo saskaņā ar 
Direktīvu 2001/20/EK.

ziņo saskaņā ar Direktīvu 2001/20/EK.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kuri elektroniski saņemti 
no pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

2. Tirdzniecības atļaujas turētājs 7 dienu 
laikā pēc to saņemšanas pārsūta valsts 
kompetentajām iestādēm visus ziņojumus 
par varbūtējām blakusparādībām, kuri 
elektroniski saņemti no pacientiem un 
veselības aprūpes speciālistiem.
Tirdzniecības atļaujas turētājs paziņo 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem, ka saņemtais ziņojums ir 
pārsūtīts kompetentajām iestādēm, kuras 
nodrošinās tā turpmāko pārraudzību.
Valsts kompetentās iestādes nedrīkst 
nepieņemt ziņojumus par varbūtējām 
blakusparādībām, kas saņemti pa pastu, 
tālruni, faksu vai elektroniski no 
pacientiem un veselības aprūpes 
speciālistiem.

3. 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.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājiem dati par 
visām nopietnām varbūtējām 
blakusparādībām, kuras atklātas Kopienā 
un trešās valstīs, elektroniskā veidā 
jānosūta valsts kompetentajām iestādēm
15 dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas 
vai, ja ziņojuma nav, tad nākamajā dienā, 
kad attiecīgais turētājs uzzinājis par 
konkrēto gadījumu.

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 valsts 
kompetentajām iestādēm dati par visām 
varbūtējām blakusparādībām, kuras nav 
nopietnas un kuras atklātas tirgos, kuros 
viņi darbojas, 45 dienu laikā pēc ziņojuma 
saņemšanas vai, ja ziņojuma nav, tad 
nākamajā dienā, kad attiecīgais turētājs 
uzzinājis par konkrēto gadījumu. 

Saistībā ar zālēm, kuras satur aktīvās 
vielas, kas minētas publikāciju sarakstā,
kuru atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 726/2004 
27. pantam uzrauga Aģentūra, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem Eudravigilance datubāzē 
nav jāziņo par varbūtējām 

Saistībā ar zālēm, kuras satur aktīvās 
vielas, kas minētas publikāciju sarakstā, 
kuru atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 726/2004 
27. pantam uzrauga Aģentūra, tirdzniecības 
atļaujas turētājiem Eudravigilance datubāzē 
nav jāziņo par varbūtējām 
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blakusparādībām, kuras uzskaitītas 
minētajā medicīnas speciālliteratūrā, tomēr 
tie seko līdzi pārējai medicīnas 
speciālliteratūrai un ziņo par visām 
varbūtējām blakusparādībām.

blakusparādībām, kuras uzskaitītas 
minētajā medicīnas speciālliteratūrā, tomēr 
tie seko līdzi pārējai medicīnas 
speciālliteratūrai un ziņo par visām 
varbūtējām blakusparādībām.

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

4. Dalībvalstis novērtē no tirdzniecības 
atļaujas turētājiem saņemto datu kvalitāti. 
Tās pēc vajadzības aicina pacientus un 
veselības aprūpes speciālistus piedalīties 
visu saņemto ziņojumu pēckontrolē. 

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

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, kas atklātas to teritorijā 
un uz kurām norādījuši veselības aprūpes 
speciālisti, pacienti, tirdzniecības atļaujas 
turētāji vai zāļu lietošanas kļūdu 
apkopošanas vai novēršanas programmas.

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

Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumus par 
šādām blakusparādībām varētu iesniegt
valsts zāļu mājaslapās, kā arī pa pastu, 
tālruni vai faksu.

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesniedz ziņojumus 
Eudravigilance datubāzē. 

2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā 
minēto ziņojumu saņemšanas dalībvalstis 
elektroniskā veidā iesūta datu apstrādes 
tīklā un datubāzē, kas minēta Regulas 
Nr. 726/2004 (EK) 24. pantā (turpmāk 
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Eurovigilance datu bāze) informāciju par 
visām blakusparādībām, kas konstatētas 
to teritorijā vai, ja šāds paziņojums nav 
saņemts, — piecpadsmit dienu laikā pēc 
datuma, kad atbildīgā iestāde ir saņēmusi 
šādu informāciju.

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem ir pieejami Eudravigilance 
datubāzē.

Šie ziņojumi tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, veselības aprūpes speciālistiem
un sabiedrībai pastāvīgi un nekavējoties ir 
pieejami Eudravigilance datubāzē.

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, uz kurām norādīts 
saistībā ar ziņošanu par zāļu varbūtējām 
blakusparādībām, būtu pieejami 
Eudravigilance datubāzē un visām 
attiecīgajā dalībvalstī par pacientu drošību 
un neatkarīgām zāļu lietošanas kļūdu 
apkopošanas un novēršanas programmām 
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. fr

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
saistībā ar zālēm, kuras atļautas saskaņā ar 
6. panta 1. punktu, pieņem un publisko 
norādījumus par labu farmakovigilances 
praksi šādās jomās:

Komisija, apspriedusies ar Aģentūru, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
saistībā ar zālēm, kuras atļautas saskaņā ar 
6. panta 1. punktu, pieņem un publisko 
norādījumus par labu farmakovigilances 
praksi šādās jomās:

(1) kādā veidā tirdzniecības atļaujas (1) kādā veidā tirdzniecības atļaujas 
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turētājs izveido un izmanto 
farmakovigilances sistēmu; 
farmakovigilances sistēmas pamatdosjē 
saturs un uzturēšana;

turētājs izveido un izmanto 
farmakovigilances sistēmu; 
farmakovigilances sistēmas pamatdosjē 
saturs un uzturēšana;

(2) kādā veidā tirdzniecības atļaujas 
turētājs, valsts kompetentās iestādes un 
Aģentūra nodrošina savas darbības 
kvalitāti un kvalitātes kontroli 
farmakovigilances jomā;

(2) kādā veidā tirdzniecības atļaujas 
turētājs, valsts kompetentās iestādes un 
Aģentūra nodrošina savas darbības 
kvalitāti un kvalitātes kontroli 
farmakovigilances jomā;

(3) vienotas starptautiskas terminoloģijas, 
formātu un standartu izmantošana 
farmakovigilances vajadzībām;

(3) vienotas starptautiski atzītas 
terminoloģijas, formātu un standartu 
izmantošana farmakovigilances 
vajadzībām, ļaujot saglabāt to gadījumu 
klīnisko nozīmi, par kuriem ir iesniegti 
ziņojumi;

(4) datu uzraudzības metodika 
Eudravigilance datubāzē, lai atklātu jauna 
veida risku un riska izmaiņas;

(4) datu uzraudzības metodika 
Eudravigilance datubāzē, lai atklātu jauna 
veida risku un riska izmaiņas;

(5) kādā formātā dalībvalstis un 
tirdzniecības atļaujas turētāji elektroniski 
ziņo par blakusparādībām;

(5) kādā formātā dalībvalstis un 
tirdzniecības atļaujas turētāji elektroniski 
ziņo par blakusparādībām;

(6) kādā formātā sagatavojami 
elektroniskie regulārie precizējuma 
ziņojumi par drošumu;

(6) kādā formātā sagatavojami 
elektroniskie regulārie precizējuma 
ziņojumi par drošumu;

(7) kādā formātā sagatavojami protokoli, 
kopsavilkumi un galīgie pētījumu ziņojumi 
par drošuma pētījumiem pēc atļaujas 
piešķiršanas;

(7) kādā formātā sagatavojami protokoli, 
kopsavilkumi un galīgie pētījumu ziņojumi 
par drošuma pētījumiem pēc atļaujas 
piešķiršanas;

(8) farmakovigilances paziņojumu 
procedūra un formāts.

(8) farmakovigilances paziņojumu 
procedūra un formāts.

Minētajos norādījumos ņem vērā to, ka 
farmakovigilances jomā harmonizācija 
notika starptautiski, un vajadzības 
gadījumā tos pārstrādās, lai pielāgotu 
zinātnes un tehnikas attīstībai.

Minētie norādījumi ir balstīti uz pacientu 
vajadzībām un zinātnes attīstību un tajos 
ņem vērā to, ka farmakovigilances jomā 
harmonizācija notiek starptautiski, un 
vajadzības gadījumā tos pārstrādās, lai 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

Or. fr

Pamatojums

Nosakot, ka ir jāievēro starptautiskās saskaņošanas konferences standarti, tiek stiprināta 
veselības iestāžu konceptuālā un tehniskā atkarība no farmaceitiskajām laboratorijām. Laba 
Eiropas farmakovigilances prakse ietekmēs Eiropas farmakovigilances sistēmu. Tā ir 
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jāizstrādā atklāti, ievērojot pārredzamu konsultāciju procesu un galvenokārt ņemot vērā 
Eiropas pacientu vajadzības un zinātnes attīstību.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt svarīgākās informācijas 
kopsavilkumu, lai zāļu lietošana būtu 
droša un efektīva, kas noteikts 1. panta 
3.a punktā un 59. panta 1. punkta 
aa) apakšpunktā Direktīvā 2001/83/EK, kas 
grozīta ar šo direktīvu, dalībvalstis 
nodrošina, lai prasību piemērotu 
tirdzniecības atļaujām, kuras izsniegtas 
pirms šīs direktīvas 3. panta 1. punktā 
noteiktā, ar datumu, kad minētā atļauja 
pagarināta vai kad beidzies trīs gadu 
periods, kas sācies minētajā datumā,
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks.

1. Ievērojot prasību zāļu apraksta 
kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā 
sniegt zāļu blakusparādību profilu, kas 
noteikts 1. panta 3.a punktā un 59. panta 
1. punkta aa) apakšpunktā Direktīvā 
2001/83/EK, kas grozīta ar šo direktīvu, 
dalībvalstis nodrošina, lai prasību 
piemērotu tirdzniecības atļaujām, kuras 
izsniegtas pirms šīs direktīvas 3. panta 
1. punktā noteiktā, ar datumu, kad minētā 
atļauja pagarināta vai kad beidzies trīs 
gadu periods, kas sācies minētajā datumā,
atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. 

Or. fr


