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Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 370.187v02-00)
Françoise Grossetête
Pediatrijā lietojamās zāles

Padomes kopējā nostāja (15763/3/05 – C6-0057/2006 – 2004/0217(COD) – grozījumu akts)

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 14
24. APSVĒRUMS

24) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pielāgoti 
farmakoloģiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) mehānismi, lai 
izpildītu bērnu drošības informācijas 
vākšanas specifiskos uzdevumus, ieskaitot 
datus par iespējamām ilglaicīgās iedarbības 
sekām. Pēc apstiprināšanas var būt 
nepieciešama papildu izpēte par zāļu 
iedarbību uz bērniem. Tādēļ jāievieš papildu 
prasība, ka piesakoties tirdzniecības atļaujai, 
kurā ietilpst pētījumu rezultāti, kas tika 
veikti saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda, kā viņš/viņa piedāvā nodrošināt 
ilglaicīgu kontroli attiecībā uz zāļu 
lietošanas iespējamām blakusparādībām un 
iedarbīgumu bērnu mērķa grupā. Papildus 

24) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pielāgoti 
farmakoloģiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) mehānismi, lai 
izpildītu bērnu drošības informācijas 
vākšanas specifiskos uzdevumus, ieskaitot 
datus par iespējamām ilglaicīgās iedarbības 
sekām. Pēc apstiprināšanas var būt 
nepieciešama papildu izpēte par zāļu 
iedarbību uz bērniem. Tādēļ jāievieš papildu 
prasība, ka piesakoties tirdzniecības atļaujai, 
kurā ietilpst pētījumu rezultāti, kas tika 
veikti saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda, kā viņš/viņa piedāvā nodrošināt 
ilglaicīgu kontroli attiecībā uz zāļu 
lietošanas iespējamām blakusparādībām un 
iedarbīgumu bērnu mērķa grupā. Papildus 
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tam, ja pastāv īpašs iemesls bažām, ir 
paredzēta iespēja kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanai prasīt
pieteikuma iesniedzējam iesniegt un ieviest
riska vadības sistēmu un/vai veikt īpašu
izpēti pēc zāļu laišanas tirdzniecībā.

tam, ja pastāv īpašs iemesls bažām, 
pieteikuma iesniedzējs iesniedz un ievieš
riska vadības sistēmu un/vai veic īpašu izpēti
pēc zāļu laišanas tirdzniecībā.

Or. fr

Pamatojums

Ja pastāv īpašas bažas, pieteikuma iesniedzējiem jāprasa iesniegt atbilstošu riska vadības 
plānu. Aizstāj grozījumu Nr. 4.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 15
27. APSVĒRUMS

27) Pieteikumu par sertifikāta derīguma 
termiņa pagarinājumu atbilstīgi šai regulai 
var pieņemt tikai tad, ja sertifikāts piešķirts 
atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 1768/92.

27) Pieteikumu par sertifikāta derīguma 
termiņa pagarinājumu atbilstīgi šai regulai 
var pieņemt tikai tad, ja sertifikāts piešķirts 
atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 1768/92. 
Tomēr, ja atbilstīgi minētās regulas 
13. panta 1. punktam ir veikts 
samazinājums par pieciem gadiem un 
sertifikātu tāpēc nevar saņemt, ir jāpiešķir 
atlīdzība, kas ir 6 mēnešu pagarinājums 
papildu aizsardzības sertifikātam.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu šī paša autora 52. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jolanta Dičkutė

Grozījums Nr. 16
27. APSVĒRUMS

27) Pieteikumu par sertifikāta derīguma 
termiņa pagarinājumu atbilstīgi šai regulai 
var pieņemt tikai tad, ja sertifikāts piešķirts 

27) Pieteikumu par sertifikāta derīguma 
termiņa pagarinājumu atbilstīgi šai regulai 
var pieņemt tikai tad, ja sertifikāts piešķirts 
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atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 1768/92. atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 1768/92. 
Tomēr, ja atbilstīgi minētās regulas 
13. panta 1. punktam ir izdarīts 
samazinājums par pieciem gadiem un 
sertifikātu tāpēc nevar saņemt, ir jāpiešķir 
atlīdzība, kas ir 6 mēnešu pagarinājums 
papildu aizsardzības sertifikātam.

Or. en

Pamatojums

Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu var saņemt visām zālēm vai termiņa 
pagarinājumiem zālēm, ko joprojām aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts vai patents, 
kuram var saņemt papildu aizsardzības sertifikātu. Pagarinājums ir saistīts ar spēkā 
esamības laiku, kas noteikts atbilstīgi 13. panta 1. un 2. punktam Regulā 1768/92 par papildu 
aizsardzības sertifikātiem. Kā noteikts 13. panta 1. punktā, papildu aizsardzības sertifikāta 
spēkā esamības laiks atbilst laikposmam no patenta pieteikuma līdz dienai, kad piešķir pirmo 
atļauju laist produktu tirgū Kopienā, atņemot piecus gadus. Tāpēc jaunām zālēm, kas 
izstrādātas un kam atļaujas saņemtas mazāk kā pirms pieciem gadiem, papildu aizsardzības 
sertifikāta spēkā esamības laiks ir 0. Ir skaidrs, ka zālēm, ko joprojām aizsargā patents, 
kuram var saņemt papildu aizsardzības sertifikātu, bet minētā papildu aizsardzības sertifikāta 
spēkā esamības laiks atbilstīgi Regulas 1768/92 13. panta 1. punktam ir 0, arī būtu jāsaņem 
papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums, ja tiek veikti pediatriski pētījumi. Kopējās 
nostājas 52. pants, ar ko groza Regulu 1768/92 par papildu aizsardzības sertifikātiem, šo 
jautājumu nerisina pietiekami skaidri, un tāpēc tas ir jāgroza, lai precizētu, ka papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājumu piešķir neatkarīgi no papildu aizsardzības sertifikāta 
faktiskā spēkā esamības laika, tostarp 0, lai novērstu turpmākas debates.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 17
35.A APSVĒRUMS (jauns)

35.a) Padomes 1976. gada 27. jūlija 
Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu 
un preparātu tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumiem1 aizliedz laist tirgū 
vispārējai lietošanai vielas vai preparātus, 
kurās ir vielas, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reproduktīvajai veselībai, 1. un 
2. kategorija, atbilstīgi Padomes 1967. gada 
27. jūnija Direktīvai 67/548/EEK par 
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normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu2.
________________

1 OV L 262, 27.09.1976., 201. lpp. Direktīvā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2005/90/EK (OV L 33, 
04.02.2006., 28. lpp.).
2 OV L 196, 16.08.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2004/73/EK (OV L 152, 30.04.2004., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums jauna fakta dēļ (62. panta 2. punkta d) apakšpunkts). Nesenie pētījumi Vācijā 
ir atklājuši, ka vairāk nekā 50 gan recepšu, gan bezrecepšu zālēs kā palīgvielu izmanto vielu, 
kas ir toksiska reproduktīvajai veselībai. Kopienas tiesībās ir vispārpieņemts standarts 
nepārdot vispārējai lietošanai kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai veselībai 
toksiskas vielas ne pašas par sevi, ne preparātos. Lai gan attiecībā uz kosmētikas ražojumiem 
izņēmums šim noteikumam vairs nepastāv, tas joprojām attiecas uz zālēm. Kaut gan konkrētos 
gadījumos var attaisnot šādu vielu kā aktīvo vielu izmantošanu, nav nekāda pamatojuma to 
darīt attiecībā uz palīgvielām, jo vairāk tāpēc, ka ir pieejamas citas alternatīvas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 18
35.B APSVĒRUMS (jauns)

35.b) Ņemot vērā īpašos riskus, ko cilvēku 
veselībai var radīt vielas, kas atbilstīgi 
Direktīvai 67/548/EEK ir klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas 
reproduktīvajai veselībai, 1., 2. un 
3. kategorija, ir jāaizliedz to kā palīgvielu 
sastāvdaļu vai kā ārējā apvalka sastāvdaļu 
izmantošana zālēs. Vielu, kas klasificēta 
3. kategorijā, kā palīgvielu sastāvdaļu vai 
kā ārējā apvalka sastāvdaļu zālēs var 
izmantot tikai tad, ja attiecīgo vielu ir 
novērtējusi Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komiteja un konstatējusi, ka to var izmantot 
zālēs.
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Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums jauna fakta dēļ (62. panta 2. punkta d) apakšpunkts). Nesenie pētījumi Vācijā 
ir atklājuši, ka vairāk nekā 50 gan recepšu, gan bezrecepšu zālēs kā palīgvielu izmanto vielu, 
kas ir toksiska reproduktīvajai veselībai. Tas ir ievērojami palielinājis saskari ar šo vielu. Tas 
grūtniecēm rada īpašas problēmas, jo var palielināt ģenitāliju anomāliju iespēju, kuras 
novēro jaundzimušiem zēniem. Kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai veselībai toksisku 
1. un 2. kategorijas vielu (KMR) izmantošana ir jāaizliedz zāļu palīgvielās vai ārējā apvalkā. 
Analoģiski tiesību aktiem par kosmētiku KMR 3. kategorijas vielas var atļaut, ja tās atzītas 
par drošām.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 19
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu, kas atbilst locekļu vairākuma 
viedoklim. Atzinumā iekļauj dažādos 
viedokļus ar to pamatojumu.

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu, kas atbilst locekļu vairākuma 
viedoklim. Atzinumā iekļauj dažādos 
viedokļus ar to pamatojumu. Atzinumu 
publicē.

Or. en

Pamatojums

Daļējs 2005. gada 7. septembrī pieņemtā grozījuma Nr. 22 atkārtojums no pirmā lasījuma. Ir 
jānodrošina, ka Pediatrijas komitejas atzinumu publicē.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 20
5.A PANTS (jauns)

5.a pants
Pediatrijas komitejas locekļi un tās eksperti 
apņemas savu darbību veikt sabiedrības 
interesēs un neatkarīgi. Viņiem nevar būt 
finansiālas vai tādas citas intereses 
farmācijas rūpniecībā, kas varētu kaitēt 
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viņu objektivitātei.
Visas tiešās vai netiešās intereses, kas 
varētu būt saistītas ar farmācijas 
rūpniecību, reģistrē Aģentūras reģistrā, kas 
ir pieejams sabiedrībai. Reģistru katru 
gadu atjaunina.
Pediatrijas komitejas locekļi un tās eksperti 
katrā sanāksmē deklarē visas konkrētās 
intereses, par ko varētu uzskatīt, ka tās 
kaitē viņu neatkarībai attiecībā uz darba 
kārtības jautājumiem.
Pediatrijas komitejas locekļi un tās eksperti 
arī pēc viņu pilnvaru termiņa beigām 
nedrīkst izpaust nekādu informāciju, uz ko 
attiecas dienesta noslēpuma pienākums.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 5. panta atkārtojums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2005. gada 
7. septembrī pieņemto grozījumu Nr. 24 no pirmā lasījuma. Ir svarīgi skaidri norādīt, ka 
Pediatrijas komitejas loceklim sava darbība ir jāveic sabiedrības interesēs un jādeklarē visas 
savas tiešās vai netiešās intereses, kas varētu būt saistītas ar farmācijas nozari.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 21
23. PANTA 1. PUNKTA 1.A APAKŠPUNKTS (jauns)

Attiecīgā dalībvalsts secinājumu par 
atbilstību automātiski atzīst trīsdesmit 
dienu laikā.

Or. xm

Pamatojums

No direktīvas praktiskās piemērošanas viedokļa ir jānosaka termiņš laikposmam, kurā 
dalībvalstīm jāapstiprina atbilstība pediatrijas pētījumu plānam.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 22
23. PANTA 3.a PUNKTS (jauns)

3.a Pieteikuma iesniedzējs var arī lūgt, lai 
atzinumā iekļauj norādi par atbilstību 
apstiprinātajam pediatrijas pētījumu 
plānam, un šajā gadījumā piemēro 
25. pantā paredzēto procedūru, un lēmums 
ir saistošs atbildīgajām iestādēm. 
Pieteikuma iesniedzējs var prasīt neievērot 
laikposmu, kas minēts 25. panta ceturtajā 
daļā.

Or. el

Pamatojums

Starp regulas priekšlikuma mērķiem ir tālāka pediatrijas zāļu attīstība, jo īpaši radot 
atbilstošus stimulus un nodrošinot augstas kvalitātes pētījumus, un piemērotas šo ražojumu 
apstiprināšanas procedūras. Galvenais zāļu attīstības sekmēšanas priekšnosacījums ir 
atbilstība vispārējām prasībām attiecībā uz tirgū laišanas procedūru ievērošanu atbilstīgi 
23. panta 1. punktam. Attiecībā uz zālēm, kam tirgū laišanas atļauja piešķirta ar savstarpējās 
atzīšanas (decentralizēto) vai valsts apstiprinājuma procedūru, regulas priekšlikums prasa, 
lai prasību ievērošanu uzrauga visas valsts iestādes, tomēr lēmuma pieņemšanai nav noteikts 
konkrēts termiņš. Šajā gadījumā Pediatrijas komiteja ir vispiemērotākā struktūra, kas var 
pārbaudīt pediatrijas pētījumu programmas ievērošanu, un būtu vēlams, lai to apstiprinātu ar 
Eiropas Medicīnas aģentūras lēmumu, neprasot lēmumus no visām dalībvalstīm. 

Šis grozījums atbilst Padomes veiktajām kopējās nostājas 52. panta 1. punkta izmaiņām un 
EP Reglamenta 62. pantam.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 23
25. PANTA 3. PUNKTS

3. 30 dienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma 
saņemšanas atbilstoši 2. punktam Pediatrijas 
komiteja, pirms tam iecēlusi jaunu referentu, 
sniedz jaunu atzinumu, apstiprinot vai 
pārskatot iepriekšējo atzinumu. Atzinumu 
pienācīgi jāpamato un iegūtā secinājuma 
pamatojumu pievieno jaunajam atzinumam, 

3. 30 dienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma 
saņemšanas atbilstoši 2. punktam Pediatrijas 
komiteja, pirms tam iecēlusi jaunu referentu, 
sniedz jaunu atzinumu, apstiprinot vai 
pārskatot iepriekšējo atzinumu. Referents 
var tieši iztaujāt pieteikuma iesniedzēju. Arī 
pieteikuma iesniedzējs var piedāvāt, lai 
viņu iztaujā. Referents Pediatrijas komiteju 
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kas ir galīgs. nekavējoties rakstiski informē par sarunām 
ar pieteikuma iesniedzēju. Atzinumu 
pienācīgi jāpamato un iegūtā secinājuma 
pamatojumu pievieno jaunajam atzinumam, 
kas ir galīgs.

Or. en

Pamatojums

Referents rīkojas kā komitejas pārstāvis un to regulāri informē par sarunām ar pieteikuma 
iesniedzēju. (Atkārto grozījumu Nr. 41, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā 
lasījumā).

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 24
28. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka informācija ir lietderīga 
pacientiem, neatkarīgi no tā, vai visas 
konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav.

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un apkopo zāļu lietošanas 
instrukcijā, ja kompetentā iestāde uzskata, 
ka informācija ir lietderīga pacientiem, 
neatkarīgi no tā, vai visas konkrētās 
pediatriskās indikācijas ir apstiprinātas vai 
nav. Informāciju izklāsta tādā veidā, lai 
apstiprinātās pediatriskās indikācijas būtu 
skaidri nošķirtas no neapstiprinātajām.

Or. fr

Pamatojums

Atkārto grozījumu Nr. 43, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 25
28. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un apkopo zāļu lietošanas 
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lietošanas instrukcijā, ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka informācija ir lietderīga 
pacientiem, neatkarīgi no tā, vai visas 
konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav.

instrukcijā, ja kompetentā iestāde uzskata, 
ka informācija ir lietderīga pacientiem, 
neatkarīgi no tā, vai visas konkrētās 
pediatriskās indikācijas ir apstiprinātas vai 
nav. Informāciju izklāsta tādā veidā, lai 
apstiprinātās pediatriskās indikācijas būtu 
skaidri nošķirtas no neapstiprinātajām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 26
28. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka informācija ir lietderīga 
pacientiem, neatkarīgi no tā, vai visas 
konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav.

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, ja kompetentā iestāde 
uzskata, ka informācija ir lietderīga 
pacientiem, neatkarīgi no tā, vai visas 
konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav. Informāciju izklāsta 
tādā veidā, lai apstiprinātās pediatriskās 
indikācijas būtu skaidri nošķirtas no 
neapstiprinātajām.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atkārto grozījumu Nr. 43, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 27
33. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam sešu mēnešu laikā no datuma, 
kurā pediatriskā indikācija ir apstiprināta, 
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jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. Šos termiņus norāda aģentūras 
koordinētajā un publiski pieejamajā reģistrā.

zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. Šos termiņus norāda aģentūras 
koordinētajā un publiski pieejamajā reģistrā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 28
33. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. Šos termiņus norāda aģentūras 
koordinētajā un publiski pieejamajā reģistrā.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam, ja iespējams, viena gada laikā no 
datuma, kurā pediatriskā indikācija ir 
apstiprināta, zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā 
pediatrisko indikāciju. Šos termiņus norāda 
aģentūras koordinētajā un publiski 
pieejamajā reģistrā.

Or. fr

Pamatojums

Daļēji atkārto grozījumu Nr. 46, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 29
33. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. Šos termiņus norāda aģentūras 
koordinētajā un publiski pieejamajā reģistrā.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam, ja iespējams, viena gada laikā, 
bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no datuma, 
kurā pediatriskā indikācija ir apstiprināta, 
zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. Šos termiņus norāda aģentūras 
koordinētajā un publiski pieejamajā reģistrā.
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Or. en

Pamatojums

Daļēji atkārto grozījumu Nr. 46, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā. 
Ņemot vērā ievērojamos stimulus nozarei pabeigt pediatrijas pētījumu plāna izpildi, zāles, 
kas apstiprinātas pediatriskām indikācijām, ir jālaiž tirgū pēc iespējas ātrāk.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 30
34. PANTA 2. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

2. Ja rodas īpašs pamats bažām, 
kompetentā iestāde kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanai var 
prasīt, lai tiktu izveidota riska pārvaldības 
sistēma vai tiktu veikta specifiska 
pēctirdzniecības izpēte, un lai tā tiktu 
iesniegta izskatīšanai. Riska pārvaldības 
sistēma sastāv no farmakoloģiskās
uzraudzības darbību kopuma un rīcības, 
kuras mērķis ir noteikt, raksturot, novērst vai 
samazināt līdz minimumam risku, kas 
saistīts ar zālēm, ieskaitot šādas rīcības 
efektivitātes izvērtēšanu.

2. Kā nosacījumu tirgū laišanas atļaujas 
piešķiršanai pediatriskai indikācijai ir 
jāparedz, ka attiecīgais uzņēmums izveido 
riska pārvaldības sistēmu. Ja vajadzīgs, 
kompetentā iestāde var pieprasīt arī, lai 
tiktu veikta specifiska izpēte. Riska 
pārvaldības sistēma sastāv no 
farmakoloģiskās uzraudzības darbību 
kopuma un rīcības, kuras mērķis ir novērst 
vai samazināt līdz minimumam risku, kas
saistīts ar zālēm, ieskaitot šādas rīcības 
efektivitātes izvērtēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Atkārto grozījumu Nr. 47, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 31
34. PANTA 2. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

2. Ja rodas īpašs pamats bažām, 
kompetentā iestāde kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanai var 
prasīt, lai tiktu izveidota riska pārvaldības 
sistēma vai tiktu veikta specifiska 
pēctirdzniecības izpēte, un lai tā tiktu 

2. Kā nosacījumu tirgū laišanas atļaujas 
piešķiršanai pediatriskai indikācijai ir 
jāparedz, ka attiecīgais uzņēmums izveido 
riska pārvaldības sistēmu. Ja vajadzīgs, 
kompetentā iestāde var pieprasīt arī, lai 
tiktu veikta specifiska izpēte. Riska 
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iesniegta izskatīšanai. Riska pārvaldības 
sistēma sastāv no farmakoloģiskās
uzraudzības darbību kopuma un rīcības, 
kuras mērķis ir noteikt, raksturot, novērst vai 
samazināt līdz minimumam risku, kas 
saistīts ar zālēm, ieskaitot šādas rīcības 
efektivitātes izvērtēšanu.

pārvaldības sistēma sastāv no 
farmakoloģiskās uzraudzības darbību 
kopuma un rīcības, kuras mērķis ir noteikt, 
raksturot, novērst vai samazināt līdz 
minimumam risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Atkārto grozījumu Nr. 47, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā. Pediatrisko 
indikāciju zālēm vienmēr jābūt riska pārvaldības sistēmai.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 32
34. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Līdztekus 1. un 2. pantā minētajiem 
noteikumiem noteikumi par 
farmakoloģisko uzraudzību, kas paredzēti 
Regulā (EK) Nr. 726/2004, kā arī Direktīvā 
2001/83/EK, jāpiemēro saistībā ar to zāļu 
tirgū laišanas atļaujām, kurām ir norādes 
par izmantošanu pediatrijā.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar labāku likumdošanu, runa ir par atsauci uz jau citos tiesību aktos pieņemtiem 
pasākumiem, kuri jāpiemēro šajā regulā, īpaši attiecībā uz farmakoloģisko uzraudzību. 
Aizstāj grozījumu Nr. 9.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 33
34. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a Farmakoloģiskās uzraudzības datus par 
blaknēm, par ko ziņots pirms un pēc 
laišanas tirgū, iekļauj reģistrā, kurš ir 
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publiski pieejams.

Or. en

Pamatojums

Atkārto grozījumu Nr. 83rev, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā. Ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai farmakoloģiskās uzraudzības datus apkopotu publiski pieejamā reģistrā.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 34
34.A PANTS (jauns)

34.a pants
Farmakoloģiskās uzraudzības datus par 
blaknēm, par ko ziņots pirms un pēc 
laišanas tirgū, iekļauj reģistrā, kurš ir 
publiski pieejams.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 35
34. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

Farmakoloģiskās uzraudzības datus par 
blaknēm, par ko ziņots pirms un pēc 
laišanas tirgū, iekļauj reģistrā, kurš ir 
publiski pieejams.

Or. fr

Pamatojums

Atkārto grozījumu Nr. 83, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 36
36. PANTA 2. PUNKTS
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2. 28. panta 3. punktā minētā 
paziņojuma iekļaušanu tirdzniecības atļaujā 
izmanto šī panta 1. punkta piemērošanas 
nolūkā.

2. 28. panta 3. punktā minētā 
paziņojuma un 23. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā minētajā paziņojumā 
iekļautā lēmuma iekļaušanu tirdzniecības 
atļaujā izmanto šī panta 1. punkta 
piemērošanas nolūkā.

Or. el

Pamatojums

Izmaiņas, kas vajadzīgas 23. panta grozījuma dēļ (sk. attiecīgo iepriekšējo grozījumu). Šis 
grozījums atbilst Padomes veiktajām kopējās nostājas 52. panta 1. punkta izmaiņām un EP 
Reglamenta 62. pantam.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 37
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvajai vielai jau ir piešķirts patents, kas 
aptver tādu pašu pediatrisku izmantošanu 
vai formulējumu, vai piešķirta jebkāda cita 
veida datu ekskluzivitāte vai tirgus 
ekskluzivitāte tādai pašai pediatriskai 
izmantošanai ES.

Or. en

Pamatojums

Atkārto grozījumu Nr. 52, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā. Turpmāka 
piešķiršana atbilstīgi 36. pantam nav vajadzīga, ja otrās pakāpes patenti attiecībā uz tādu 
pašu pediatrisku izmantošanu vai formulējumu jau nodrošina tirgus ekskluzivitāti.
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 38
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvajai vielai jau ir piešķirts patents, kas 
aptver tādu pašu pediatrisku izmantošanu 
vai formulējumu.

Or. en

Pamatojums

Turpmāka piešķiršana atbilstīgi 36. pantam nav vajadzīga, ja otrās pakāpes patenti attiecībā 
uz tādu pašu pediatrisku izmantošanu vai formulēšanu jau nodrošina tirgus ekskluzivitāti. Ja 
šo grozījumu nepieņems, pieaugušo zālēm tiks piešķirta nevajadzīgs aizsardzības 
pagarinājums un tāpēc pieaugs veselības aprūpes budžeta kopējās izmaksas

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 39
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvajai vielai jau ir piešķirts patents, kas 
aptver tādu pašu pediatrisku izmantošanu 
vai formulējumu.

Or. en
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Pamatojums

Turpmāka piešķiršana atbilstīgi 36. pantam nav vajadzīga, ja otrās pakāpes patenti attiecībā 
uz tādu pašu pediatrisku izmantošanu vai formulēšanu jau nodrošina tirgus ekskluzivitāti. Ja 
šo grozījumu nepieņems, pieaugušo zālēm tiks piešķirta nevajadzīgs aizsardzības 
pagarinājums un tāpēc pieaugs veselības aprūpes budžeta kopējās izmaksas.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 40
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvajai vielai jau ir piešķirts patents, kas 
aptver tādu pašu pediatrisku izmantošanu 
vai formulējumu.

Or. fr

Pamatojums

Daļēji atkārto grozījumu Nr. 52, ko 2005. gada 7. septembrī pieņēma pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 41
45. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Apspriežoties ar Aģentūru, Komisija 
3. punkta piemērošanas nolūkā izstrādā 
pamatnostādnes, lai noteiktu kritērijus, pēc 
kuriem novērtēt pētījumu nozīmi.

Or. fr



AM\604731LV.doc PE 370.256v01-00

17/2

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Šajā kontekstā Komisijai ir jālemj par to, kuri pētījumi ir jāuzskata par vajadzīgiem un/vai 
svarīgiem, pamatojoties uz Aģentūras zinātnisko ekspertīzi. Aizstāj grozījumu Nr. 12.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 42
52. PANTA 1. PUNKTA

1. panta e) punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

„e) „pieteikums par darbības ilguma 
pagarinājumu” nozīmē pieteikumu par 
sertifikāta darbības ilguma pagarinājumu 
atbilstīgi šīs regulas 13. panta 3. punktam un 
36. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. .../... par zālēm pediatriskai 
izmantošanai;

„e) „pieteikums par darbības ilguma 
pagarinājumu” nozīmē pieteikumu par 
sertifikāta darbības ilguma pagarinājumu 
atbilstīgi šīs regulas 13. panta 3. punktam un 
36. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. .../... par zālēm pediatriskai 
izmantošanai; ja atbilstīgi šīs regulas 
13. panta 1. punktam nevar iegūt pozitīvu 
laikposmu, „pieteikums par darbības 
ilguma pagarinājumu” nozīmē pieteikumu 
sertifikātam ar sešu mēnešu darbības laiku.

Or. en

Pamatojums

Esošais teksts paredz tikai 6 mēnešu pagarinājumu zālēm, ko aizsargā papildu aizsardzības 
sertifikāts. Daudzas zāles apstiprina mazāk nekā piecu gadu laikā, jo tām ir liela terapeitiskā 
nozīme, un tās tāpēc nesaņem papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu. Atbilstīgi 
esošajam tekstam tās nevarētu saņemt pediatriskās izmantošanas pagarinājumu. Tā 
praktiskās sekas būtu tādas, ka tas varētu atturēt no attiecīgo zāļu pediatriskiem klīniskiem 
izmēģinājumiem – aizsardzības pagarinājuma aizliegšana ātri izgatavojamām zālēm varētu 
aizkavēt dzīvībai svarīgu zāļu ieviešanu. Šis grozījums ievērojami pastiprinātu šīs regulas 
mērķi, palielinot pediatrisko klīnisko izmēģinājumu skaitu, jo īpaši dzīvībai svarīgām zālēm.

Grozījumu iesniedza Jolanta Dičkutė

Grozījums Nr. 43
52. PANTA 1. PUNKTA

1. panta e) punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

„e) „pieteikums par darbības ilguma 
pagarinājumus” nozīmē pieteikumu par 

„e) „pieteikums par darbības ilguma 
pagarinājumu” nozīmē pieteikumu par 
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sertifikāta darbības ilguma pagarinājumu 
atbilstīgi šīs regulas 13. panta 3. punktam un 
36. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. .../... par zālēm pediatriskai 
izmantošanai;

sertifikāta darbības ilguma pagarinājumu 
atbilstīgi šīs regulas 13. panta 3. punktam un 
36. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. .../... par zālēm pediatriskai 
izmantošanai; ja atbilstīgi šīs regulas 
13. panta 1. punktam nevar iegūt pozitīvu 
laikposmu, „pieteikums par darbības 
ilguma pagarinājumu” nozīmē pieteikumu 
sertifikātam ar sešu mēnešu darbības laiku.

Or. en

Pamatojums

Sk. šī paša autora grozījumu 27. apsvērumam.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 44
52. PANTA 2. PUNKTA

7. panta 4. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

4. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, iesniedz 
ne vēlāk kā divus gadus pirms sertifikāta 
derīguma termiņa beigām.

4. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, iesniedz 
ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms sertifikāta 
derīguma termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojums papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumam, kā paredzēts 52. panta 
2. punktā, ir jāsamazina no diviem gadiem līdz sešiem mēnešiem pirms sākotnējā sertifikāta 
derīguma termiņa beigām: ir daudz gadījumu, kad pediatriskos klīniskos izmēģinājumus var
pabeigt tikai ļoti vēlā zāļu dzīves cikla posmā. Lielākajā daļā gadījumu pediatrisko pētījumu 
veikšanu bez skaidras un pareizas informācijas par zāļu efektivitāti un nekaitīgumu 
pieaugušajiem (blaknes, kontrindikācijas un mijiedarbība ar citām zālēm) nevarētu ētiski 
attaisnot un liegtu pienācīgi nodrošināt to bērnu drošību, kam jāpiedalās pētījumos. Tāpēc 
būtu ieteicams samazināt laikposmu pieteikumam par papildu aizsardzības sertifikāta 
pagarinājumu no diviem gadiem līdz sešiem mēnešiem, lai pieteikuma iesniedzējus mudinātu 
turpināt pētījumus un vienlaikus maksimāli pagarinātu pētījumu laikposmu.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 45
52. PANTA 2. PUNKTA

7. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

4.a Neskatoties uz 4. punktu, pieci gadi pēc 
Regulas (EK) Nr .........(regula par 
pediatrijā izmantojamām zālēm) stāšanās 
spēkā jau piešķirta sertifikāta 
pagarinājuma pieprasījums tiek iesniegts 
vēlākais sešus mēnešus pirms sertifikāta 
termiņa beigām.

Or. xm

Pamatojums

Tā kā ir zāles, kuru patenta aizsardzība beigsies divu gadu laikā pēc direktīvas pieņemšanas, 
ir jābūt iespējai iesniegt pieteikumu par šo zāļu patenta aizsardzības termiņa pagarinājumu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 46
54. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

117. panta 1. punkta d.a) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 2001/83/EK)

Direktīvas 2001/83/EK 117. panta 
1. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:
„d.a) tajā kā palīgvielas vai ārējā apvalka 
sastāvdaļas ir vielas, kas ir kancerogēnas, 
mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai 
veselībai, kā uzskaitīts Direktīvas 
67/548/EEK1 I pielikumā.
______

1 OV L 196, 16.08.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2004/73/EK (OV L 152, 30.04.2004., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums jauna fakta dēļ (62. panta 2. punkta d) apakšpunkts). Nesenie pētījumi Vācijā 
ir atklājuši, ka vairāk nekā 50 gan recepšu, gan bezrecepšu zālēs kā palīgvielu izmanto vielu, 
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kas ir toksiska reproduktīvajai veselībai. Zāles, kurās kā palīgvielas vai ārējā apvalkā ir 
kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai veselībai kaitīgas vielas, ir jāizņem no tirgus. 
Tādai pašai ārstēšanai ir pieejamas alternatīvas zāles. Ražotāji pēc tam varētu iesniegt 
pieteikumus mainīt atļaujas, lai turpinātu pārdot izmainītas zāles, kurās kā palīgvielas vai 
ārējā apvalka sastāvdaļas nav kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai veselībai 
kaitīgas vielas. Ir plaši pieejamas un tiek izmantotas alternatīvas vielas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer
Grozījums Nr. 47

54. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)
1. pielikuma 3.2.2.4. punkta a) apakšpunkta (Direktīva 2001/83/EK)

Direktīvas 2001/83/EK 1. pielikuma 
3.2.2.4. punkta a) apakšpunktu papildina 
ar šādu tekstu:

„vielas, ka atbilstīgi Direktīvai 67/548/EEK 
ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai veselībai, 1., 
2. un 3. kategorija, nedrīkst izmantot kā 
zāļu palīgvielu sastāvdaļas vai ārējā 
apvalka sastāvdaļas. 3. kategorijas vielu 
drīkst izmantot, ja attiecīgo vielu 
novērtējusi Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komiteja un konstatējusi, ka to var izmantot 
zālēs.
______

1 OV L 196, 16.08.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2004/73/EK (OV L 152, 30.04.2004., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums jauna fakta dēļ (62. panta 2. punkta d) apakšpunkts). Nesenie pētījumi Vācijā 
ir atklājuši, ka vairāk nekā 50 gan recepšu, gan bezrecepšu zālēs kā palīgvielu izmanto vielu, 
kas ir toksiska reproduktīvajai veselībai. Tas ir ievērojami palielinājis saskari ar šo vielu. Tas 
grūtniecēm rada īpašas problēmas, jo var palielināt ģenitāliju anomāliju iespēju, kuras 
novēro jaundzimušiem zēniem. Nedrīkst pieļaut, ka kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai veselībai kaitīgas vielas nākotnē izmanto kā palīgvielas vai ārējā apvalkā. 
Tāpēc palīgvielu kontrolē ir jāprecizē, ka šādas vielas nedrīkst izmantot.


