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IZMAIŅU GRUPĒŠANA (1)

Aktualitātes izmaiņu grupēšanā
2014.
https://www.zva.gov.lv/doc_upl/ILormane-
Aktualitates-izmainu-grupesana-20140527.pptx

Aktuālā informācija par izmaiņu 
grupēšanu pieejama 
http://www.hma.eu/96.html

–Examples for acceptable and not 
acceptable groupings for MRP/DCP 
products (June 2016)
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IZMAIŅU GRUPĒŠANA (2)

Atļauts grupēt:

– IA un/vai IAIN tipa izmaiņas

– IA tipa izmaiņas 12 mēnešu periodā pēc to ieviešanas

– III pielikumā (KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1234/2008)
norādītās izmaiņas, kas sīkāk aprakstītas CMDh izstrādātā
piemēru sarakstā (Examples for acceptable and not acceptable
groupings for MRP/DCP products):

Piemēram, izmaiņas par primāro iepakojumu B.II.e.1.a.1,
B.II.e.1.a.2, B.II.e.1.a.3, B.II.e.1.a.4 vai B.II.e.1.b.1, B.II.e.1.b.2
atļauts grupēt:

 ar saistītām izmaiņām par zāļu uzglabāšanas laiku un
apstākļiem B.II.f.1..., piemēram, jaunajam iepakojumam ir
atšķirīgs uzglabāšanas laiks un nosacījumi, salīdzinot ar
apstiprināto iepakojumu

 ar saistītām izmaiņām par jaunā iepakojuma specifikāciju
un piegādātāju B.II.e.2..., B.II.e.3... un/vai B.II.e.7...
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IZMAIŅU GRUPĒŠANA (3)

Atļauts iesniegt vienu (single) izmaiņu vairāku izmaiņu vietā
(Examples for acceptable and not acceptable groupings for MRP/DCP
products), jānodrošina detalizēts izmaiņu apraksts (scope) un
precīzs informācijas salīdzinājums (present/proposed):

! Ja no galvenās izmaiņas tabletes/kapsulas formas/izmēra
maiņas B.II.a.2.a, B.II.a.2.b vai iespiedumu/marķējuma
maiņas/pievienošanas B.II.a.1.a, B.II.a.1.b izriet,
piemēram, galaprodukta specifikācijas parametra “zāļu
formas apraksts” precizēšana un atbilstīga ražošanas
procesa kontrole, tad pieteikuma formā ir pietiekami
atzīmēt tikai galveno izmaiņu punktu

! Ja no galvenās izmaiņas krāsvielas pievienošanas/maiņas
B.II.a.3.a... izriet, piemēram, galaprodukta specifikācijas
parametra “zāļu formas apraksts, smarža, garša”
precizēšana un/vai iepriekšējās krāsvielas identifikācijas
testa svītrošana, tad pieteikuma formā ir pietiekami
atzīmēt tikai galveno izmaiņu punktu
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IZMAIŅU GRUPĒŠANA (4)

Atļauts iesniegt vienu (single) izmaiņu vairāku izmaiņu vietā
(Examples for acceptable and not acceptable groupings for MRP/DCP
products), jānodrošina detalizēts izmaiņu apraksts (scope) un
precīzs informācijas salīdzinājums (present/proposed):

! Jauna galaprodukta ražotāja (bulk) pievienošana B.II.b.1…
un izrietošas izmaiņas galaprodukta ražošanas procesā,
sērijas apjomā un procesa kontrolē jaunajam ražotājam var
pieteikt bez papildu izmaiņu punkta. Nosacījums – II tipa
izmaiņas.

Citas izmaiņas, kas skar ne tikai jauno ražotāju (palīgvielu maiņa,
specifikācijas/testu izmaiņas, iepakojums un tā piegādātāji),
jāiesniedz ar attiecīgiem izmaiņu punktiem.

! Būtisku ASMF izmaiņu gadījumā drīkst iesniegt vienu II tipa 
izmaiņu - B.I.z.
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IZMAIŅAS UN AKTĪVĀS VIELAS KVALITĀTES 
DOKUMENTĀCIJA (1) 
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Guideline on Active Substance Master File Procedure (CHMP/QWP/227/02 Rev 3)

Additional guidance on documents relating to an active substance master file 
(EMA/CHMP/CVMP/QWP/549010/2012)

Summary of requirements for active substances in the quality part of the dossier 
(CHMP/QWP/297/97 Rev. 1 Corr.)

Common Technical Document (CTD) u.c.

Eiropas atbilstības 
sertifikāts (CEP)

Aktīvās vielas pamatlieta 
(ASMF)

Pilns 3.2.S 
modulis

 Aktīvās vielas specifikācijai, kuru kontrolei izmanto galaprodukta ražotājs,
nepārprotami jābūt norādītai dokumentācijā.

 Ja aktīvās vielas piegādi veic vairāk kā viens aktīvās vielas ražotājs,
galaprodukta ražotājam jāizstrādā viena konsolidēta specifikācija, kura
tiek izmantota aktīvās vielas kontrolei no visiem aktīvās vielas ražotājiem.

 Aktīvās vielas kvalitātes parametriem, kas tiek testēti papildus Eiropas
Farmakopejas vielas monogrāfijā norādītajiem, reģistrācijas dokumentācijā
jāiekļauj metožu apraksti un validācijas dati.

 Atbildes jāiesniedz atbilstīgā formātā ar noslēdzošu sekvenci.



IZMAIŅAS UN AKTĪVĀS VIELAS KVALITĀTES 
DOKUMENTĀCIJA (2) 

8

Dažas 3.2.S sadaļas var aizstāt ar atsauci uz CEP

ja tiks apstiprināta pilnā dokumentācija bez atsaucēm uz CEP, katru reizi, iesniedzot atjaunotu
CEP, būs jāiesniedz apliecinājums, ka 3.2.S sadaļās informācija nav mainīta vai ir mainīta
saskaņā ar Eiropas zāļu un veselības aprūpes kvalitātes direktorāta (EDQM) apstiprināto
dokumentāciju

Detalizēti jāaizpilda:

3.2.S.1 pamatdati par aktīvo vielu

3.2.S.2.1 ražotāji

3.2.S.3.2 CEP norādītie piemaisījumi, t.sk., atlikušie šķīdinātāji

3.2.S.4.1/4.5 specifikācija no galaprodukta un aktīvās vielas ražotāja un tās pamatojums

3.2.S.4.2/4.3 metožu apraksti un validācijas dati ražotāja metodēm, ja tās atšķiras no CEP un
EF vielas monogrāfijā norādītajām metodēm vai papildu testiem (piem., mikrobioloģiskā tīrība,
daļiņu izmērs)

3.2.S.4.4 sēriju analīžu dati no galaprodukta un aktīvās vielas ražotāja

3.2.S.5 galaprodukta ražotāja izmantotie references standarti (ja atšķiras no EF)

3.2.S.6/7 iepakojums un stabilitātes dati, ja nav noteikts CEP

Par 3.2.S.6 un 3.2.S.6.7 (ja nav noteikts CEP) ir divas iespējas:

Pieteikt izmaiņas par atkārtota testa perioda ieviešanu + iepakojuma un stabilitātes dati
dokumentācijā

Iesniegt galaprodukta ražotāja deklarāciju, ka aktīvā viela tiks testēta pirms galaprodukta
ražošanas uzsākšanas

Eiropas atbilstības sertifikāts (CEP)



IZMAIŅAS UN AKTĪVĀS VIELAS KVALITĀTES 
DOKUMENTĀCIJA (3) 
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Aktīvās vielas pamatlieta (ASMF)

 Jānodrošina aktualizēta atvērtās daļas versija reģistrācijas dokumentācijā

 ASMF versijām jābūt sakritīgām: RAĪ = ASMF

 ASMF izmaiņas kompetentai iestādei ziņo reģistrācijas apliecības īpašnieks ar
izmaiņu pieteikumu. Iesniegšanas laikam jābūt sinhronizētam un pārredzamam
(1 mēnesis)

 Kā atsevišķs dokuments jāiesniedz veikto izmaiņu detalizēts apraksts tabulas
formātā (table of changes). Jāpievieno atsauce, ja kāda no izmaiņām ierosināta
saskaņā ar kādas kompetentās iestādes prasību

 Jāpievērš uzmanība 3.2.S.4 sadaļai attiecībā uz galaprodukta ražotāja veikto
aktīvās vielas kontroli



“Z” punkta pielietojums
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‒ Komisijas 2012. gada 3. augusta regula Nr. 712/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.
1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības
atļauju nosacījumos

‒ Guidelines on the details of the various categories of variations, on the operation of the
procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No
1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of
marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal
products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures (2013/C
223/01)

‒ CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of
Commission Regulation (EC) No 1234/2008

Izmaiņas, kas nav līnijas paplašināšana un kuru klasifikācija nav noteikta
izmaiņu klasifikācijas vadlīnijā un attiecīgās rekomendācijās, t.s. “Z” izmaiņas,
ir uzskatāmas par IB tipa izmaiņām

“Z” = IB tipa izmaiņas

“Z” izmaiņas kā IA tipa izmaiņas var iesniegt tikai tad, ja šīs izmaiņas
atrunātas CMDh rekomendācijās

“Z“                           Art.5  IA tipa     

“Z” izmaiņu izvēle vienmēr pietiekami izvērsti jāpamato

“Z” izmaiņu punkts neaizstāj izmaiņu grupu



Jautājumi un atbildes par izmaiņām
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Q/A - list for the submission of variations according to commission 
regulation (ec) 1234/2008 (Doc. Ref: CMDh/132/2009/Rev.45, April 2017) 
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Question
s_Answers/CMDh_132_2009_clean.pdf

Jautājums 5.2: Kas ir “ieviešana” IA tipa izmaiņām?

 Kvalitātes izmaiņām – kad kompānija veic attiecīgas izmaiņas kompānijas 
kvalitātes sistēmā, tādējādi iegūstot datus, kas jāiesniedz izmaiņu pamatošanai. 
Piemēram, lai svītrotu vai aizvietotu krāsvielas vai aromātvielas (IAIN), 
jāiesniedz sēriju stabilitātes dati.

 Farmakovigilances sistēmas izmaiņām - kad kompānija “iekšēji” veic attiecīgas 
izmaiņas kompānijas farmakovigilances sistēmā.

 Produkta informācijas izmaiņas  -kad kompānija “iekšēji” apstiprina grozīto 
produkta informāciju.

Jautājums 5.5: Kāds datums norādāms lietošanas instrukcijas sadaļā “Šī lietošanas 

instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}> <{GGGG. mēnesis}>”?

 IA un IAIN tipa izmaiņām norādāmais datums atbilst izmaiņas ieviešanas 
datumam (kad kompānija “iekšēji” apstiprina grozīto produkta informāciju)

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Questions_Answers/CMDh_132_2009_clean.pdf


Jautājumi un atbildes par izmaiņām 
– kompānijas jautā

1
2

 Ja zālēm tiek veikta MAH maiņa un zāļu nosaukuma maiņa, kāds ir pārejas periods pēc
šo izmaiņu apstiprināšanas; vai vienlaikus tirgū var būt pieejami produkti pirms/pēc
šādu izmaiņu apstiprināšanas?

2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.416 “Zāļu izplatīšanas un 
kvalitātes kontroles kārtība”

78. Pēc tam kad izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā apstiprinātas atbilstoši
normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanas kārtību, reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs
laist tirgū un zāļu ražotājs vai zāļu lieltirgotava (tai skaitā paralēlais importētājs) un
aptiekas ir tiesīgas izplatīt, bet ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas,
veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes vai praktizējošie veterinārārsti ir tiesīgi lietot šīs
zāles līdz to derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumu, ja Zāļu valsts aģentūra:

78.1. atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai ir noteikusi termiņu;

78.2. neatļauj atlikušo zāļu krājumu realizāciju un zāļu izplatīšanu, ja izmaiņas
reģistrācijas dokumentācijā nav apstiprinātas un ja to ieviešana saistīta ar
steidzamiem drošības ierobežojumiem saistībā ar iedzīvotāju veselības aizsardzību
un drošu zāļu lietošanu (piemēram, izmaiņas terapeitiskajās indikācijās, devās,
kontrindikācijās, brīdinājumos, iegūta jauna informācija par zāļu drošu lietošanu).

 IA, IB izmaiņas ar/bez ietekmes uz PI (MRP/DCP) - vai un kad jāsagaida ZVA
apstiprinājums, lai izmaiņas varētu tikt ieviestas?

CMDh best practice guides for the submission and processing of variations in the mutual 
recognition   procedure (CMDh/094/2003/rev.20, April 2013)
http://www.hma.eu/96.html

http://www.hma.eu/96.html
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Paldies par uzmanību!


