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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ar ko groza Direktīvu 
2001/82/EK un Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu tirdzniecības atļauju 
nosacījumos
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0123),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0137/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai vienkāršotu un optimizētu 
procedūras, iespēju iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos 
vajadzētu attiecināt uz visu kategoriju 
pārmaiņām.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi arī citu kategoriju pārmaiņām piemērot minēto iespēju iesniegt vienotu pieteikumu 
par vienu vai vairākām identiskām pārmaiņām tādu vairāku tirdzniecības atļauju 
nosacījumos, kuras ir piešķīrusi viena un tā pati kompetentā iestāde. Tā kā apstiprinātās 
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pārmaiņas piemēros nekavējoties, šī sistēma ievērojami atvieglos administratīvo slogu, 
sekmēs pieteikumu izskatīšanu un sniegs labumu pacientiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Kas attiecas uz tirdzniecības atļauju 
papildu attiecināšanu, ir jāparedz iespēja, 
attiecīgi pamatojot, iesniegt arī atsevišķu 
pilnu tādu zāļu tirdzniecības atļaujas 
pieteikumu, kuras jau ir atļautas, bet ar 
citu nosaukumu un citu zāļu aprakstu.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējā sistēmā Regula (EK) Nr. 1084/2003 (8. apsvērums) un Nr. 1085/2003 
(6. apsvērums) paredz tirdzniecības atļaujas papildu attiecināšanu, iesniedzot arī atsevišķu 
pilnu tādu zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu 
un citu zāļu aprakstu. Šī iespēja būtu jāsaglabā. Noteikti zāļu nosaukumi lielā mērā saistās ar 
noteiktu patoloģiju, un pienākums saglabāt šo pašu zāļu nosaukumu citu patoloģiju 
ārstēšanai var kaitēt pacientam.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2001/83/CE
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Pievieno šādu 23.c pantu:
„23.c pants

Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus punktus:
– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu dēļ attiecībā 
uz visu kategoriju pārmaiņām ir jāparedz 
iespēja iesniegt vienotu pieteikumu par 
vienu vai vairākām identiskām 
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pārmaiņām vairāku tirdzniecības atļauju 
nosacījumos.
– Kas attiecas uz tirdzniecības atļauju 
papildu attiecināšanu, ir jāparedz iespēja 
pamatoti iesniegt arī atsevišķu pilnu tādu 
zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu, 
kuras jau ir atļautas, bet ar citu 
nosaukumu un citu zāļu aprakstu. »

Or. fr

Pamatojums

Pirmkārt — ir svarīgi arī citu kategoriju pārmaiņām piemērot minēto iespēju iesniegt vienotu 
pieteikumu. Otrkārt — pašreizējā sistēma paredz tirdzniecības atļaujas papildu attiecināšanu, 
iesniedzot arī atsevišķu pilnu tādu zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras jau ir 
atļautas, bet ar citu nosaukumu un citu zāļu aprakstu. Šī iespēja būtu jāsaglabā. Noteikti zāļu 
nosaukumi saistās ar noteiktu patoloģiju, un pienākums saglabāt šo pašu zāļu nosaukumu citu 
patoloģiju ārstēšanai var kaitēt pacientam.
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PASKAIDROJUMS

1.Konteksts

Vairāki aspekti zāļu aprites laikā var mainīties. Tehnoloģijas attīstība un jauni zinātniski dati 
ļauj uzlabot jau apritē esošus medikamentus. Šie uzlabojumi attiecas, piemēram, uz to 
ražošanas procesu, attīrīšanas metodēm vai jaunu terapeitisku indikāciju iekļaušanu, kā arī 
pacientiem paredzētās zāļu informācijas atjaunināšanu, tajā iekļaujot jaunus datus par drošību, 
kas iegūti, novērojot blakusparādības. Turklāt farmācijas nozares nostiprināšanās, apvienojot 
vai pārpērkot uzņēmumus, rada daudzas administratīvas pārmaiņas, piemēram, zāļu ražošanas 
uzņēmuma nosaukuma vai adreses maiņu. Visas šīs pārmaiņas dēvē par „variācijām”, un zāļu 
tirdzniecības atļaujas īpašniekiem tās ir obligāti jāpaziņo kompetentajām iestādēm.

Liela daļa farmācijas nozares darba tiek veltīta tieši šo variāciju pārvaldībai. Piemēram, vidēji 
lielā ģenērisko zāļu ražošanas uzņēmumā, kura ražošanas klāstā ir vairāk nekā 400 produktu 
(tostarp dažādas zāļu farmaceitiskās formas un devas), kopējais iesniegto variāciju skaits 
pārsniedz 4000 gadā. Lielā uzņēmumā variāciju skaits ir aptuveni 19 000.

2. Pašreizējās prasību sistēmas normatīvie trūkumi attiecībā uz zāļu tirdzniecības 
atļauju pārmaiņām 

Pašreizējā variāciju pārvaldība kļūst aizvien neefektīvāka un vairs neapmierina ne iestādes, ne 
visu farmācijas nozari kopumā. 

Tā kā 80 % visām zālēm, gan cilvēkiem domātajām, gan veterinārajām, tirdzniecības atļaujas 
piešķir valsts mēroga procedūrā, šīs sistēmas pārskatīšana ievērojami ietekmēs Eiropas 
Savienības farmācijas nozari. 

Valsts mēroga tirdzniecības atļaujām piemēro tās pašas prasības, ko Eiropas mēroga 
tirdzniecības atļaujām. Tomēr valsts mēroga atļauju pārmaiņas pašlaik nav pakļautas 
harmonizētām prasībām.

Valsts mēroga tirdzniecības atļauju pārmaiņām katra dalībvalsts piemēro savus noteikumus, 
kas atšķiras no Eiropas Savienības prasībām.

Tātad uz vienām un tām pašām pārmaiņām produktos, kuru tirdzniecības atļaujas valsts 
procedūrās ir izdevušas dažādas dalībvalstis, attiecas dažādi noteikumi par dokumentu 
iesniegšanu un izvērtēšanas procedūru.

Šī situācija rada nelabvēlīgas sekas: 
– nepamatotu papildu administratīvo slogu kompetentajām iestādēm un zāļu ražošanas 
uzņēmumiem;

– grūtības paredzēt pārmaiņu ieviešanas laiku;

– būtiskas atšķirības pārmaiņu ieviešanas termiņos attiecībā uz zāļu aprakstiem un 
paziņojumiem veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, līdz ar to ietekmējot zāļu 
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iekšējā tirgus vispārīgo darbību; 

– nelabvēlīgi ietekmē pacientus, jo noteiktas pārmaiņas, kas varētu uzlabotu zāļu 
iedarbīgumu, varētu tikt ieviestas novēloti vai nemaz.

3. Paredzētie uzlabojumi

Referente aktīvi atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas cilvēku un dzīvnieku veselības 
aizsardzības nolūkos paredz pārskatīt un vienkāršot variāciju sistēmu. Visas zāles neatkarīgi 
no to apstiprināšanas procedūras pārmaiņu gadījumā tiks pakļautas vienādiem vērtēšanas, 
apstiprināšanas un administratīvo darbību kritērijiem.

Sistēmas optimizēšana jo īpaši sniegs labumu pacientiem ilgtermiņā, no vienas puses, 
uzlabojot zāles, un, no otras puses, labvēlīgi ietekmējot kompetento iestāžu resursu 
izmantošanu, lai nodrošinātu labāku sabiedrības veselības aizsardzību.

Pārmaiņu vienkāršošana zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos tām piemēros vienotus 
pārmaiņu apstiprināšanas, administratīvās pārvaldības un uzraudzības kritērijus neatkarīgi no 
šo zāļu juridiskās apstiprināšanas procedūras.

Turklāt saskaņošanas un vienkāršošanas nolūkā ir svarīgi, lai pārmaiņām zāļu tirdzniecības 
atļaujās piemērotu vienas un tās pašas prasības neatkarīgi no sākotnējās reģistrācijas 
procedūras. Tas sniegs labumu visiem — pacientiem, iestādēm un farmācijas uzņēmumiem.

Papildus visām zālēm paredzēto noteikumu saskaņošanai būtu vēlams arī vienkāršot 
normatīvo sistēmu zāļu tirdzniecības atļauju pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz mazāk svarīgām 
pārmaiņām, kas minimāli ietekmē vai neietekmē attiecīgo zāļu kvalitāti, drošību vai 
iedarbīgumu. Komisijas regula par pārmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un 
veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas nosacījumos, kuru vienbalsīgi pieņēma 2008. gada 
10. jūnijā, ievērojami vienkāršo sistēmu.

Lai īstenotu optimālu normatīvo sistēmu zāļu tirdzniecības atļauju pārmaiņu pārvaldībai, ir 
svarīgi precīzi noteikt dažādas pārmaiņu kategorijas. Komisija katrai pārmaiņu kategorijai 
paredz izstrādāt detalizētus sarakstus. Ir svarīgi pamatoties uz pašreizējo valsts sistēmu gūto 
pieredzi. Attiecībā uz pārmaiņām, kas skar zāles, kuru tirdzniecības atļaujas piešķirtas valsts 
mēroga procedūrā, noteiktas dalībvalstis, piemēram, Vācija, jau piemēro vienkāršu ziņošanas 
sistēmu par daudzām pārmaiņām, kuras tās uzskata par mazāk svarīgām. Eiropas Savienības 
saraksti tika izstrādāti, pamatojoties uz dalībvalstu sarakstiem, kuros iekļautas dažādas 
pārmaiņu kategorijas.

Komisija ierosina noteiktus būtiskus uzlabojumus normatīvajā sistēmā, kas attiecas uz zāļu 
tirdzniecības atļauju pārmaiņu pārvaldību un kas lielā mērā ir izstrādāti, balstoties uz Vācijas 
piemēru. Ievērojot proporcionalitātes principu, regulas darbības jomā neietilpst 
homeopātiskās zāles un tradicionālās, no ārstnieciskiem augiem gatavotas zāles, kurām vēl 
nav piešķirtas tirdzniecības atļaujas, bet kurām piemēro vienkāršotu reģistrācijas procedūru. 
Referente pauž atzinību par šo noteikumu, jo tas nesarežģī reģistrācijas procedūru, kas 
noteiktās dalībvalstīs bija daudz vienkāršāka. 

Tomēr ierosinātajā sistēmā varētu veikt vēl vairākus grozījumus gadījumos, kad pārmaiņas 
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attiecas uz vairākām zāļu tirdzniecības atļaujām, paredzot iespēju iesniegt vienotu pieteikumu
par visām minētājām zāļu tirdzniecības atļaujām.

Savā regulas priekšlikumā Komisija paredz šo iespēju attiecināt tikai uz mazāk svarīgām IA 
tipa pārmaiņām. Tomēr, lai no šī pasākuma gūtu pilnīgu labumu (atvieglot administratīvo 
slogu un sekmēt pārmaiņu izvērtēšanu un to nekavējošu īstenošanu vienlaicīgi visām 
attiecīgajām zālēm kopā), ir svarīgi šo iespēju paredzēt arī citām pārmaiņu kategorijām: 
mazāk svarīgām IB tipa pārmaiņām un būtiskām II tipa pārmaiņām.

To Komisija ir paredzējusi tikai 20. pantā minētajā pienākumu sadales procedūrā. Gadījumos, 
kad attiecīgās zāļu tirdzniecības atļaujas, izmantojot valsts procedūru, ir piešķīrusi viena un tā 
pati dalībvalsts, nav pamatoti atsaukties uz pienākumu sadales procedūru, kuru vajadzētu 
paredzēt vienīgi pārmaiņām, kas skar dažādu dalībvalstu vai dažādās sākotnējās reģistrācijas 
procedūrās piešķirtās zāļu tirdzniecības atļaujas. Tikai šādā gadījumā procedūra sniedz 
labumu, nodrošinot, ka dažādām kompetentajām iestādēm nav jāveic izvērtēšana par vienām 
un tām pašām pārmaiņām vai pārmaiņu grupām.

Attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļauju papildu attiecināšanu Komisija ierosina saglabāt to pašu 
zāļu nosaukumu, kas bijis sākotnējā zāļu tirdzniecības atļaujā (19. pants).

Pašreizējā sistēmā Regula (EK) Nr. 1084/2003 (8. apsvērums) un Nr. 1085/2003 
(6. apsvērums) paredz tirdzniecības atļaujas papildu attiecināšanu, iesniedzot arī atsevišķu 
pilnu tādu zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu 
un citu zāļu aprakstu.

Ir ļoti svarīgi pašreizējā sistēmā šo iespēju saglabāt. Noteiktos gadījumos var būt svarīgi 
tirdzniecības atļaujas paplašinājumu reģistrēt ar citu nosaukumu, ja tas attiecas uz indikāciju, 
kas atšķiras no indikācijas sākotnēji reģistrētajā tirdzniecības atļaujā. Noteikti zāļu nosaukumi 
lielā mērā saistās ar noteiktu patoloģiju, un pienākums saglabāt šo pašu zāļu nosaukumu citu 
patoloģiju ārstēšanai var kaitēt pacientam.


