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Grozījums Nr. 28
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu. 

Or. fr

Pamatojums

Minētie tiesību aktu priekšlikumi paver farmācijas uzņēmumiem iespējas tieši veicināt 
pārdošanu. Rodas iespaids, ka Eiropas Komisijas vienīgais pamatojums ierosināt izmaiņu 
veikšanu spēkā esošajā likumdošanā ir atbalstīt farmācijas uzņēmumu komerciālās intereses 
un paplašināt to tirgu. Minētā rīcība nav saistoša nedz Eiropas pilsoņiem, nedz dalībvalstīm. 
Gluži pretēji tā ietver izdevumu palielināšanos un riska radīšanu pacientiem. Minētie 
priekšlikumi ir pilnībā jāpārskata. 

Grozījums Nr. 29
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums ir slikti pamatots. Tajā nav noteikta pienācīga informēšanas stratēģija, kas 
atbilstu pacientu vajadzībām. Tā vietā tas koncentrējas vienīgi uz to, lai ieinteresētajai 
nozarei piešķirtu „informācijas” izplatīšanas tiesības. Tajā nav skaidri noteikta atšķirība 
starp reklāmu un informāciju, kas vislabāk atspoguļojas mēģinājumā atļaut „informācijas" 
publicēšanu drukātajos plašsaziņas līdzekļos. Pienācīgai informēšanas stratēģijai jābūt daudz 
plašākai, un to jāīsteno atbildīgajām iestādēm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Jaunajai 
Komisijai būtu jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu, lai Eiropas Parlamentam to nevajadzētu 
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pilnībā pārstrādāt.

Grozījums Nr. 30
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, noteikti saskaņoti 
cilvēkiem paredzēto zāļu reklāmas 
noteikumi. Konkrēti, šie tiesību akti 
aizliedz plašai sabiedrībai reklamēt zāles, 
kurām vajadzīga ārsta recepte.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, noteikti saskaņoti 
cilvēkiem paredzēto zāļu reklāmas 
noteikumi. Konkrēti, šie tiesību akti 
aizliedz plašai sabiedrībai reklamēt zāles, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, lai tādējādi 
aizsargātu sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt, ka zāļu, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte, statuss un reklamēšanas 
aizliegums ir noteikts tādēļ, lai aizsargātu sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 31
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, noteikti saskaņoti 
cilvēkiem paredzēto zāļu reklāmas 
noteikumi. Konkrēti, šie tiesību akti 
aizliedz plašai sabiedrībai reklamēt zāles, 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, noteikti saskaņoti 
cilvēkiem paredzēto zāļu reklāmas 
noteikumi. Konkrēti, šie tiesību akti 
aizliedz plašai sabiedrībai reklamēt zāles, 
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kurām vajadzīga ārsta recepte. kurām vajadzīga ārsta recepte, lai tādējādi 
aizsargātu cilvēku veselību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi paturēt prātā, ka zāļu, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte, reklamēšanas 
aizliegums ir noteikts tādēļ, lai aizsargātu sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 32
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Informācijas jomā Direktīva 
2001/83/EK ievieš sīki izstrādātus 
noteikumus par tirdzniecības atļaujai 
pievienojamiem dokumentiem, kuri 
paredzēti informācijai: zāļu apraksts 
(izplata veselības aprūpes speciālistiem) un 
iepakojuma lietošanas pamācība (ievietota 
zāļu iepakojumā, kad tās izplata 
pacientiem). No otras puses, attiecībā uz 
informācijas izplatīšanu plašai sabiedrībai, 
ko veic tirdzniecības atļaujas turētājs, 
Direktīva nosaka tikai to, ka uz dažām 
informēšanas aktivitātēm neattiecas 
noteikumi par reklāmu, bet neparedz 
saskaņotu noteikumu kopumu par 
nekomerciālās informācijas attiecībā uz 
zālēm saturu un kvalitāti, ne arī 
informācijas izplatīšanas kanālus.

(2) Informācijas jomā Direktīva 
2001/83/EK ievieš sīki izstrādātus 
noteikumus par tirdzniecības atļaujai 
pievienojamiem dokumentiem, kuri 
paredzēti informācijai: zāļu apraksts 
(izplata veselības aprūpes speciālistiem) un 
iepakojuma lietošanas pamācība (ievietota 
zāļu iepakojumā, kad tās izplata 
pacientiem). No otras puses, attiecībā uz 
informācijas izplatīšanu plašai sabiedrībai, 
ko veic tirdzniecības atļaujas turētājs, 
Direktīva nosaka tikai to, ka uz dažām 
informēšanas aktivitātēm neattiecas 
noteikumi par reklāmu, bet neparedz 
saskaņotu noteikumu kopumu par 
nekomerciālās informācijas attiecībā uz 
zālēm saturu un kvalitāti plašākas pacientu 
informēšanas stratēģijas kontekstā.
Turklāt Direktīva nenosaka informācijas 
izplatīšanas kanālus un neparedz 
pacientiem saprotamas un viņu 
patiesajām vajadzībām atbilstošas 
iepakojuma lietošanas pamācības 
nodrošināšanu. Tādēļ iepakojuma 
lietošanas pamācība jāpārveido par 
pacientiem paredzētu lietošanas 
pamācību.
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Or. en

Pamatojums

Svarīgs punkts, ko plaši apsprieda un atzina dalībvalstis un ieinteresētās puses, kā arī 
apstiprināja Farmācijas forums, bija vajadzība pēc plašākas un visaptverošākas „pacientu 
informēšanas stratēģijas”, tostarp arī pēc labākas izglītotības par veselības jautājumiem. 
Pašreizējā iepakojuma lietošanas instrukcija nav saprotama un neatbilst patiesajām pacientu 
vajadzībām. Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) darbs lietošanas pamācību salasāmības un 
saprotamības uzlabošanā būtu jāturpina, un valstu regulatīvajām iestādēm tas būtu jāņem 
par paraugprakses piemēru.

Grozījums Nr. 33
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Informācijas jomā Direktīva
2001/83/EK ievieš sīki izstrādātus 
noteikumus par tirdzniecības atļaujai 
pievienojamiem dokumentiem, kuri 
paredzēti informācijai: zāļu apraksts 
(izplata veselības aprūpes speciālistiem) un 
iepakojuma lietošanas pamācība (ievietota 
zāļu iepakojumā, kad tās izplata 
pacientiem). No otras puses, attiecībā uz 
informācijas izplatīšanu plašai 
sabiedrībai, ko veic tirdzniecības atļaujas 
turētājs, Direktīva nosaka tikai to, ka uz 
dažām informēšanas aktivitātēm 
neattiecas noteikumi par reklāmu, bet 
neparedz saskaņotu noteikumu kopumu 
par nekomerciālās informācijas attiecībā 
uz zālēm saturu un kvalitāti, ne arī 
informācijas izplatīšanas kanālus.

(2) Informācijas jomā Direktīva 
2001/83/EK ievieš sīki izstrādātus 
noteikumus par tirdzniecības atļaujai 
pievienojamiem dokumentiem, kuri 
paredzēti informācijai: zāļu apraksts 
(izplata veselības aprūpes speciālistiem) un 
iepakojuma lietošanas pamācība (ievietota 
zāļu iepakojumā, kad tās izplata 
pacientiem). Šie noteikumi jāuzlabo un 
labāk jāievieš, lai varētu uzlabot šo 
dokumentu salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija atspoguļo grūtības ar terminu „reklāma” un „informācija”, ko izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, definēšanu. Galvenajai prioritātei jābūt oficiāli apstiprinātās 
pamācības padarīt noderīgākas un pacientiem pieejamākas, nodrošinot, ka farmācijas 
uzņēmumi konsekventi ievēro savas saistības attiecībā uz zāļu iepakojumu un pacientiem 
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paredzētajām pamācībām (t.i., konsultācijas ar pacientu mērķa grupām) 
(Direktīvas 2001/83/EK, kuru groza ar Direktīvu 2004/27/EK 59. panta noteikumu 
īstenošana).

Grozījums Nr. 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Informācijas jomā Direktīva 
2001/83/EK ievieš sīki izstrādātus 
noteikumus par tirdzniecības atļaujai 
pievienojamiem dokumentiem, kuri 
paredzēti informācijai: zāļu apraksts 
(izplata veselības aprūpes speciālistiem) un 
iepakojuma lietošanas pamācība (ievietota 
zāļu iepakojumā, kad tās izplata 
pacientiem). No otras puses, attiecībā uz 
informācijas izplatīšanu plašai sabiedrībai, 
ko veic tirdzniecības atļaujas turētājs, 
Direktīva nosaka tikai to, ka uz dažām 
informēšanas aktivitātēm neattiecas 
noteikumi par reklāmu, bet neparedz 
saskaņotu noteikumu kopumu par 
nekomerciālās informācijas attiecībā uz 
zālēm saturu un kvalitāti, ne arī 
informācijas izplatīšanas kanālus.

(2) Informācijas jomā Direktīva 
2001/83/EK ievieš sīki izstrādātus 
noteikumus par tirdzniecības atļaujai 
pievienojamiem dokumentiem, kuri 
paredzēti informācijai: zāļu apraksts 
(izplata veselības aprūpes speciālistiem) un 
iepakojuma lietošanas pamācība (ievietota 
zāļu iepakojumā, kad tās izplata 
pacientiem). No otras puses, attiecībā uz 
informācijas sniegšanu pacientiem un
plašai sabiedrībai, ko veic tirdzniecības 
atļaujas turētājs, Direktīva nosaka tikai to, 
ka uz dažām informēšanas aktivitātēm 
neattiecas noteikumi par reklāmu, bet 
neparedz saskaņotu noteikumu kopumu par 
nekomerciālās informācijas attiecībā uz 
zālēm saturu un kvalitāti, ne arī 
informācijas sniegšanas kanālus.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgās izmaiņas 
būs jāizdara visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem ir 
jānodrošina zāļu nekomerciālās informācijas pieejamība pacientiem un plašai sabiedrībai 
saskaņā ar pieprasījuma principu, proti, pacientiem/sabiedrībai informāciju sniedz tad, ja tā 
viņiem ir vajadzīga (pretēji aktīva piedāvājuma principam, saskaņā ar kuru tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).
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Grozījums Nr. 35
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar 2007. gada 20. decembra 
Direktīvas 2001/83/EK 88.a pantu 
Komisija iesniedza paziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par „Ziņojumu 
par pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm”. Ziņojumā 
secināts, ka dalībvalstis pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un arī 
informēšanas prakse atšķiras, tāpēc 
radusies situācija, ka pacientiem un 
plašai sabiedrībai nav vienlīdzīga pieeja 
informācijai par zālēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulatīvās iestādes būtu jāmudina kļūt aktīvākām un pārredzamākām informācijas 
sniedzējām, lai gan pirms, gan pēc produkta laišanas tirgū sabiedrībai garantētu pilnīgu 
piekļuvi datiem par zāļu (un to variāciju) iedarbību/efektivitāti un drošību.

Grozījums Nr. 36
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar 2007. gada 20. decembra 
Direktīvas 2001/83/EK 88.a pantu 
Komisija iesniedza paziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par „Ziņojumu 
par pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm”. Ziņojumā 
secināts, ka dalībvalstis pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un arī informēšanas 
prakse atšķiras, tāpēc radusies situācija, ka 
pacientiem un plašai sabiedrībai nav 

(3) Saskaņā ar 2007. gada 20. decembra 
Direktīvas 2001/83/EK 88.a pantu 
Komisija iesniedza paziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par „Ziņojumu 
par pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm”. Ziņojumā 
secināts, ka dalībvalstis pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un arī informēšanas 
prakse atšķiras, tāpēc radusies situācija, ka 
pacientiem un plašai sabiedrībai nav 
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vienlīdzīga pieeja informācijai par zālēm. vienlīdzīga pieeja informācijai, kas ietverta 
iepakojuma lietošanas pamācībā un zāļu 
aprakstā. Būtu jānovērš šāda nepamatota 
nevienlīdzība tādas informācijas 
pieejamībā, kura ir publiski pieejama 
citās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Jābūt pieejamai visai informācijai neatkarīgi no slimību smaguma pakāpes.

Grozījums Nr. 37
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Direktīva 2001/83/EK nosaka
kompetento iestāžu saistības attiecībā uz 
zinātniskās informācijas pārredzamību. 
Tomēr pieredze rāda, ka kompetentās 
iestādes ierobežo plašas sabiedrības 
piekļuvi informācijai, jo 
komercnoslēpuma jēdziens tiek 
interpretēts ļoti plaši. Lai šādu praksi 
novērstu, ir jāprecizē kompetento iestāžu 
pienākumi attiecībā uz piekļuves 
nodrošināšanu informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Direktīva 2001/83/EK nosaka valstu 
kompetento iestāžu pienākumus attiecībā 
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uz zinātniskās informācijas 
pārredzamību, taču pašreizējā tiesiskā 
pamata piemērošanas pieredze rāda, ka 
komercnoslēpuma jēdziena pārāk plašas 
interpretācijas dēļ valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas zināmus 
ierobežojumus plašas sabiedrības 
piekļuvei informācijai.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvās iestādes būtu jāmudina kļūt aktīvākām un pārredzamākām informācijas 
sniedzējām, lai gan pirms, gan pēc produkta laišanas tirgū sabiedrībai garantētu pilnīgu 
piekļuvi datiem par zāļu (un to variāciju) iedarbību/efektivitāti un drošību.

Grozījums Nr. 39
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka 
farmācijas uzņēmumiem daži 
informēšanas iespēju ierobežojumi izriet 
no fakta, ka atšķirību starp reklāmas un 
informēšanas jēdzieniem visā Kopienā
neinterpretē vienādi.

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka atšķirību 
starp reklāmas un informēšanas jēdzieniem 
visā Eiropas Savienībā neinterpretē 
vienādi un tā rezultātā var rasties 
situācijas, kurās sabiedrība tiek pakļauta 
slēptajai reklāmai.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka 

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka 
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farmācijas uzņēmumiem daži informēšanas 
iespēju ierobežojumi izriet no fakta, ka 
atšķirību starp reklāmas un informēšanas 
jēdzieniem visā Kopienā neinterpretē 
vienādi.

farmācijas uzņēmumiem daži informēšanas 
iespēju ierobežojumi izriet no fakta, ka 
atšķirību starp reklāmas un informēšanas 
jēdzieniem visā Kopienā neinterpretē 
vienādi. Abi šie jēdzieni jādefinē un 
jāinterpretē vienādi visās ES dalībvalstīs, 
lai tādējādi nodrošinātu pacientu drošību.

Or. en

Pamatojums

Lai visiem ES pacientiem nodrošinātu vienādu piekļuvi informācijai un pacientu drošību un 
lai aizsargātu sabiedrības veselību, ir svarīgi skaidri nodalīt jēdzienus „informācija” un 
„reklāma”. Ir svarīgi, lai visās dalībvalstīs šie koncepti tiktu izprasti un interpretēti vienādi.

Grozījums Nr. 41
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka 
farmācijas uzņēmumiem daži 
informēšanas iespēju ierobežojumi izriet 
no fakta, ka atšķirību starp reklāmas un 
informēšanas jēdzieniem visā Kopienā 
neinterpretē vienādi.

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka atšķirība
starp reklāmas un informēšanas jēdzieniem 
visā Kopienā nav skaidra, un tā rezultātā 
sabiedrība tiek pakļauta slēptajai 
reklāmai.

Or. en

Pamatojums

Atšķirības reklāmas un informācijas jēdzienu interpretācijā var novest pie sabiedrības 
pakļaušanas slēptajai reklāmai.

Grozījums Nr. 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka 
farmācijas uzņēmumiem daži 
informēšanas iespēju ierobežojumi izriet 
no fakta, ka atšķirību starp reklāmas un 
informēšanas jēdzieniem visā Kopienā 
neinterpretē vienādi.

(4) Patlaban spēkā esošo tiesību aktu 
piemērošanas pieredze liecina, ka 
farmācijas uzņēmumiem daži ierobežojumi 
attiecībā uz informācijas pieejamības 
nodrošināšanu pacientiem un plašai 
sabiedrībai izriet no fakta, ka atšķirību 
starp reklāmas un informēšanas jēdzieniem 
visā Kopienā neinterpretē vienādi.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgās izmaiņas 
būs jāizdara visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem ir 
jānodrošina zāļu nekomerciālās informācijas pieejamība pacientiem un plašai sabiedrībai 
saskaņā ar pieprasījuma principu, proti, pacientiem/sabiedrībai informāciju sniedz tad, ja tā 
viņiem ir vajadzīga (pretēji aktīva piedāvājuma principam, saskaņā ar kuru tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 43
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Atšķirīgie valstu pasākumi, iespējams, 
ietekmēs zāļu iekšējā tirgus pareizu 
darbību, jo tirdzniecības atļaujas turētājiem 
visās dalībvalstīs nav vienādas iespējas 
izplatīt informāciju par zālēm, bet vienā 
dalībvalstī izplatītā informācija, iespējams, 
ietekmēs citas dalībvalstis. Ietekme būs 
lielāka, gadījumā, ja informācija par zālēm 
(zāļu apraksts un lietošanas informācija) ir 
saskaņota Kopienas līmenī. Te ietvertas 
zāles, ko apstiprinājušas dalībvalstis 
saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
III sadaļas IV nodaļu par savstarpēju 

(6) Atšķirīgie valstu pasākumi, iespējams, 
ietekmēs zāļu iekšējā tirgus pareizu 
darbību, jo tirdzniecības atļaujas turētājiem 
visās dalībvalstīs nav vienādas saziņas 
iespējas par zālēm, bet vienā dalībvalstī 
notikusī saziņa, iespējams, ietekmēs citas 
dalībvalstis. Ietekme būs lielāka, gadījumā, 
ja informācija par zālēm (zāļu apraksts un 
lietošanas informācija) ir saskaņota 
Kopienas līmenī. Te ietvertas zāles, ko 
apstiprinājušas dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK III sadaļas 
IV nodaļu par savstarpēju atzīšanu.
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atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija atspoguļo grūtības ar terminu „reklāma” un „informācija”, ko izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, definēšanu. Tādēļ ir vēlams runāt par „saziņu” no 
tirdzniecības atļaujas turētāja puses.

Grozījums Nr. 44
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi informācijai 
un ļautu iegūt kvalitatīvu, objektīvu, 
uzticamu un nekomerciālu informāciju 
par zālēm.

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi svarīgai, 
neatkarīgai un salīdzināmai informācijai 
par veselības jautājumiem un aizsargātu 
pacientus no maldinošas vai neobjektīvas 
informācijas.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem noderīgajai informācijai par zāļu terapeitiskajām īpašībām ir jābūt salīdzināmai, 
lai pacienti varētu uzzināt par dažādajiem pieejamajiem ārstēšanas veidiem un par to
paredzamajiem rezultātiem un izdarīt uz informāciju balstītu izvēli (vai piedalīties izvēles 
izdarīšanā). Zāļu, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte, reklāmas aizliegums ir jāpastiprina, 
nevis jāvājina, slēpjoties aiz „informācijas” maskas. „Augstas kvalitātes”, „objektivitātes” 
un „nekomerciālas informācijas” kritēriji ir neskaidri un absolūti nepiemēroti situācijās, kad 
„informācijas” avots ir tirdzniecības atļaujas turētājs.
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Grozījums Nr. 45
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi informācijai 
un ļautu iegūt kvalitatīvu, objektīvu, 
uzticamu un nekomerciālu informāciju 
par zālēm.

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi svarīgai, 
neatkarīgai un salīdzināmai informācijai 
par veselības jautājumiem un aizsargātu 
pacientus no maldinošas vai neobjektīvas 
informācijas.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem noderīgajai informācijai par zāļu terapeitiskajām īpašībām ir jābūt salīdzināmai, 
lai pacienti varētu uzzināt par dažādajiem pieejamajiem ārstēšanas veidiem un par to 
paredzamajiem rezultātiem un izdarīt uz informāciju balstītu izvēli (vai piedalīties izvēles 
izdarīšanā). Zāļu, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte, reklāmas aizliegums ir jāpastiprina, 
nevis jāvājina, slēpjoties aiz „informācijas” maskas. „Augstas kvalitātes”, „objektivitātes” 
un „nekomerciālas informācijas” kritēriji ir neskaidri un nepiemēroti situācijās, kad 
„informācijas” avots ir tirdzniecības atļaujas turētājs.

Grozījums Nr. 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi informācijai 
un ļautu iegūt kvalitatīvu, objektīvu, 

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi informācijai 
un ļautu iegūt kvalitatīvu, objektīvu, 
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uzticamu un nekomerciālu informāciju par 
zālēm.

uzticamu un nekomerciālu informāciju par 
zālēm, galveno uzsvaru liekot uz pacientu 
interesēm. Pacientiem vajadzētu būt 
tiesībām viegli piekļūt noteiktai 
informācijai, piemēram, zāļu apraksta un 
lietošanas pamācībai gan elektroniski, 
gan drukātā veidā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem. Tādēļ tajā jāpievēršas pacientiem un viņu 
interesēm. Būtu jāuzsver pacientu tiesības saņemt informāciju, nevis farmācijas uzņēmumu 
tiesības izplatīt informāciju.

Grozījums Nr. 47
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi informācijai 
un ļautu iegūt kvalitatīvu, objektīvu, 
uzticamu un nekomerciālu informāciju par 
zālēm.

(7) Ņemot vērā minēto, kā arī mūsdienu 
saziņas līdzekļu tehnisko progresu un to, ka 
pacienti visā Eiropas Savienībā kļūst arvien 
aktīvāki attiecībā uz veselības aprūpi, 
jāgroza spēkā esošie tiesību akti, lai 
samazinātu atšķirīgu piekļuvi informācijai 
un ļautu iegūt kvalitatīvu, objektīvu, 
uzticamu un nekomerciālu informāciju par 
zālēm. Tādēļ ir vajadzīgas oficiāli 
apstiprinātas un reģistrētas tīmekļa 
vietnes neatkarīgas, objektīvas un 
nekomerciālas informācijas iegūšanai.

Or. en

Pamatojums

Oficiāli apstiprinātas un reģistrētas tīmekļa vietnes būs galvenais kanāls kvalitatīvas 
informācijas sniegšanai par veselības jautājumiem.
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Grozījums Nr. 48
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jāpaliek 
svarīgiem informācijas avotiem par zālēm 
plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai 
sabiedrībai izplata tirdzniecības atļaujas 
turētāji. Jāsaglabā aizliegums plašai 
sabiedrībai reklamēt zāles, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti.

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jābūt 
galvenajiem informācijas avotiem par 
zālēm plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā plašākas 
„pacientu informēšanas” stratēģijas 
kontekstā būtu jāparedz tiesiskais 
regulējums īpašas informācijas par zālēm 
sniegšanai, ko plašai sabiedrībai izplata 
tirdzniecības atļaujas turētāji. Jāsaglabā 
aizliegums plašai sabiedrībai reklamēt 
zāles, kuras pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti. Šīs direktīvas noteikumi par 
informācijas pieejamības nodrošināšanu, 
ko veic tirdzniecības atļauju turētāji, 
neskar pacientu un viņus ārstējošo ārstu 
attiecības, un tiem būtu jāsekmē pacientu 
informētības uzlabošanās. Būtu 
jāpalielina informācijas kvalitāte un 
precizitāte, lai pacienti tiktu labāk 
informēti un lai tādējādi panāktu pacientu 
veselības uzlabošanos. Šai informācijai 
jābūt balstītai uz zinātniskiem kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Informācijai jābūt balstītai uz zinātniskiem kritērijiem, lai pārliecinātu plašu sabiedrību, ka 
informācija ir ticama.
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Grozījums Nr. 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jāpaliek 
svarīgiem informācijas avotiem par zālēm 
plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem.
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai 
sabiedrībai izplata tirdzniecības atļaujas 
turētāji. Jāsaglabā aizliegums plašai 
sabiedrībai reklamēt zāles, kuras 
pieejamas vienīgi ar ārsta recepti.

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jābūt
galvenajam informācijas avotam par zālēm 
plašai sabiedrībai. Lai gan ir daudz 
neatkarīgas informācijas zālēm, 
piemēram, informācija, kuru sniedz valstu 
iestādes vai veselības aprūpes speciālisti, 
situācija dažādās dalībvalstīs un attiecībā 
uz dažādiem pieejamajiem produktiem 
būtiski atšķiras. Dalībvalstīm un Komisijai 
jādara daudz vairāk, lai atvieglinātu
iedzīvotāju piekļuvi kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jāpaliek 
svarīgiem informācijas avotiem par zālēm 
plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai 
sabiedrībai izplata tirdzniecības atļaujas 

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jābūt 
galvenajiem informācijas avotiem par 
zālēm plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Neskarot valstu kompetento iestāžu un 
veselības aprūpes speciālistu nozīmi, 
labāk informējot pacientus un plašu 
sabiedrību, tirdzniecības atļaujas turētāji 
var būt papildu nekomerciālas informācijas 
par zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā 
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turētāji. Jāsaglabā aizliegums plašai 
sabiedrībai reklamēt zāles, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti.

jāparedz tiesiskais regulējums īpašas 
informācijas par zālēm sniegšanai, ko 
plašai sabiedrībai izplata tirdzniecības 
atļaujas turētāji. Jāsaglabā aizliegums 
plašai sabiedrībai reklamēt zāles, kuras 
pieejamas vienīgi ar ārsta recepti.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka valstu kompetentās iestādes un veselības aprūpes speciālisti ir 
vissvarīgākie un galvenie avoti, kas pacientiem un plašai sabiedrībai sniedz ticamu un 
objektīvu informāciju par zālēm. Tirdzniecības atļauju turētāji var sniegt papildinformāciju, 
bet viņi nevar uzņemties valstu kompetento iestāžu un veselības aprūpes speciālistu lomu.

Grozījums Nr. 51
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jāpaliek 
svarīgiem informācijas avotiem par zālēm 
plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem.
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai 
sabiedrībai izplata tirdzniecības atļaujas 
turētāji. Jāsaglabā aizliegums plašai 
sabiedrībai reklamēt zāles, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti.

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jābūt 
galvenajiem informācijas avotiem par 
zālēm plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Jāsaglabā aizliegums plašai sabiedrībai 
reklamēt zāles, kuras pieejamas vienīgi ar 
ārsta recepti.

Or. en

Pamatojums

Jāuzsver, ka ar jaunajiem noteikumiem nav paredzēts aizstāt pacienta un ārsta attiecības, tie 
domāti, lai šīs attiecības atbalstītu. Lielās konkurences apstākļos farmācijas uzņēmumiem 
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sava produkcija ir jāreklamē kā labākā iespēja starp citiem profilaktiskajiem un ārstniecības 
līdzekļiem, līdz ar to jebkura to sniegtā „informācija” pēc definīcijas ir komerciāla.

Grozījums Nr. 52
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jāpaliek
svarīgiem informācijas avotiem par zālēm 
plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai sabiedrībai 
izplata tirdzniecības atļaujas turētāji. 
Jāsaglabā aizliegums plašai sabiedrībai 
reklamēt zāles, kuras pieejamas vienīgi ar 
ārsta recepti.

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jābūt
galvenajiem informācijas avotiem par 
zālēm plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai sabiedrībai 
izplata tirdzniecības atļaujas turētāji. 
Jāsaglabā aizliegums plašai sabiedrībai 
reklamēt zāles, kuras pieejamas vienīgi ar 
ārsta recepti.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Neskarot valstu kompetento iestāžu
un veselības aprūpes speciālistu nozīmi, 
labāk informējot pacientus un plašu 
sabiedrību, tirdzniecības atļaujas turētāji 
var būt papildu nekomerciālas 
informācijas par zālēm avots. Tāpēc šajā 
direktīvā jāparedz tiesiskais regulējums 
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īpašas informācijas par zālēm sniegšanai, 
ko plašai sabiedrībai izplata tirdzniecības 
atļaujas turētāji. Jāsaglabā aizliegums 
plašai sabiedrībai reklamēt zāles, kuras 
pieejamas vienīgi ar ārsta recepti.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9 apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus.

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz informācijas 
sniegšanai no tirdzniecības atļaujas 
turētāja puses par zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti un kuras 
apstiprinājušas kompetentās iestādes, jo 
saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas 
noteikumiem bezrecepšu zāļu reklāma 
plašai sabiedrībai ir atļauta, ievērojot 
konkrētus nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus.

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus. 
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Šajā direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstis, 
izmantojot noteiktus kanālus un veicot 
atbilstīgu uzraudzību, atļauj tirdzniecības 
atļaujas turētājiem vai kādai trešai pusei, 
kas rīkojas to uzdevumā, sniegt 
sabiedrībai konkrētu informāciju par tām 
atļautajām zālēm, kuru iegādei vajadzīga 
ārsta recepte. Paziņojumi, kas nav minēti 
VIIIa sadaļā, būtu jāatļauj ar noteikumu, 
ka tajos nav ietverta reklāma.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas darbības jomas precizēšana. Ir svarīgi, lai ar jauno tiesību aktu netīši 
neaizliegtu noteiktus paziņojumus, piem., atbildes uz veselības aprūpes speciālistu uzdotajiem 
jautājumiem par nelicencētu izmantošanu.

Grozījums Nr. 56
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus.

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz informācijas 
sniegšanai no tirdzniecības atļaujas 
turētāja puses par zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus. 
Šīs Direktīvas noteikumi nekādi neskar 
citu personu vai organizāciju, jo īpaši 
preses vai pacientu un pacientu 
organizāciju, tiesības paust viedokli par 
zālēm, kuru iegādei vajadzīga ārsta 
recepte, ar noteikumu, ka tie rīkojas 
neatkarīgi, nevis tiešā vai netiešā 
tirdzniecības atļaujas turētāja uzdevumā, 
saskaņā ar tā norādēm vai tā interesēs, un 
ar noteikumu, ka tiek atklāts informācijas 
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avots.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem.

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem: objektīva, uz 
pacientu orientēta, uz pierādījumiem 
balstīta, uzticama, saprotama, pieejama, 
pārredzama, atbilstoša, konsekventa un 
likumiem atbilstoša visjaunākā 
informācija.

Or. en

Pamatojums

Trīs gadu ilgais Farmācijas foruma darbs, kurā bija iesaistīti Eiropas Komisijas, dalībvalstu, 
Eiropas Parlamenta un ieinteresēto personu pārstāvji, vainagojās ar vienošanos par 
kvalitātes kritēriju kopumu attiecībā uz pacientiem sniedzamo informāciju. Tie ir jāņem vērā 
arī pašreizējā darbā pie tiesību aktu izstrādes. Piemēri attiecībā uz to, kā kvalitātes kritēriji 
tiek piemēroti praksē, tika doti konferencē „Strādājam pacientu labā” („Delivering for 
patients") (2009. gada 25. marts) un Eiropas Pacientu foruma (EPF) Atsauces dokumentā 
par informāciju pacientiem.
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Grozījums Nr. 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem.

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visa plašai sabiedrībai 
sniegtā informācija par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, iepriekš 
jāapstiprina kompetentajām iestādēm un 
jāsniedz tikai apstiprinātā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst 
noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai uzticamu un 
salīdzināmu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku, jo īpaši izmantojot Kopienas 
datubāzi, kas minēta Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 57. panta 1. punkta 
l apakšpunktā un 57. panta 2. punktā 
(turpmāk tekstā — EudraPharm 
datubāze). Informācijai jāņem vērā 
pacientu vajadzības un cerības, lai 
mudinātu pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu.
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Or. en

Pamatojums

Lielās konkurences apstākļos farmācijas uzņēmumiem sava produkcija ir jāreklamē kā labākā 
iespēja starp citiem profilaktiskajiem un ārstniecības līdzekļiem, līdz ar to jebkura to sniegtā 
„informācija” pēc definīcijas ir komerciāla. Pacientiem noderīgajai informācijai jābūt 
salīdzināmai, lai pacienti varētu analizēt savas problēmas, lai viņi gūtu patiesu priekšstatu 
par savu veselības stāvokli, lai viņiem palīdzētu saprast, kad vajadzīgi turpmāki izmeklējumi, 
un lai viņi zinātu par pieejamajiem ārstēšanās veidiem un to paredzamajiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 60
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem.

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka ir pieejama tikai kvalitatīva 
nekomerciāla informācija par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var sniegt tikai oficiālu informāciju par 
atļauto zāļu, kam vajadzīga ārsta recepte, 
sniegto labumu un risku, jo īpaši 
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risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst 
noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

izmantojot Kopienas datubāzi, kas minēta 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 57. panta 
1. punkta l apakšpunktā un 57. panta 
2. punktā (turpmāk tekstā —
EudraPharm datubāze). Informācijai 
jāņem vērā pacientu vajadzības un cerības, 
lai mudinātu pacientus izvēlēties, balstoties 
uz informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Informāciju drīkstētu sniegt tikai oficiālos dokumentos. Tādēļ atsauce uz kvalitātes kritērijiem 
ir lieka.

Grozījums Nr. 62
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 
ar zālēm.

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji nodrošina 
tikai kvalitatīvas informācijas pieejamību, 
un atšķirtu nekomerciālu informāciju no 
reklāmas, jānosaka sniedzamās
informācijas tipi. Lietderīgi paskaidrot, ka
tirdzniecības atļaujas turētāji var 
nodrošināt apstiprināto zāļu aprakstu un 
iepakojuma lietošanas pamācību, kā arī 
publiskojamo vērtējuma ziņojumu satura 
pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumam būtu jābūt par pacientu tiesībām piekļūt kvalitatīvai un nekomerciālai 
informācijai, nevis par farmācijas nozares tiesībām tiešā veidā informēt sabiedrību par 
saviem ražojumiem.
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Grozījums Nr. 63
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi.
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 
ar zālēm.

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
apstiprinātu informāciju, un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem nodrošināt apstiprināto zāļu 
aprakstu jaunākās redakcijas un 
apstiprināto iepakojuma lietošanas 
pamācību pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Ir neefektīvi ļaut farmācijas uzņēmumiem izstrādāt dokumentus, kuros atrauti no citiem zāļu 
apraksta elementiem, kas vajadzīgi, lai to pareizi izprastu, tiek izmantoti tikai daži elementi, 
un sagatavot pamācību „brīvā stilā”. Mulsinoša būtu arī tāda situācija, ja apritē atrastos 
divu veidu pamācības — oficiāli apstiprināta un ražotāja sagatavota pārstrādāta redakcija. 
Pastāv risks, ka tas varētu novest pie komerciālas informācijas par zālēm, kam vajadzīga 
ārsta recepte, izplatīšanas plašai sabiedrībai un pie veselības aprūpes iestāžu administratīvā 
sloga palielināšanās.

Grozījums Nr. 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji nodrošina 
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kvalitatīvu informāciju un atšķirtu
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot tālāk 
par šiem pamatelementiem, un citu skaidri 
noteiktu informāciju, kas saistīta ar zālēm.

tikai kvalitatīvas informācijas pieejamību, 
un atšķirtu nekomerciālu informāciju no 
reklāmas, jānosaka sniedzamās
informācijas tipi. Lietderīgi atļaut 
tirdzniecības atļaujas turētājiem nodrošināt
apstiprināto zāļu aprakstu un iepakojuma 
lietošanas pamācību satura, informācijas, 
kas ir saderīga ar šiem dokumentiem, 
neejot tālāk par šiem pamatelementiem, un 
citas skaidri noteiktas informācijas, kas 
saistīta ar zālēm, pieejamību.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgās izmaiņas 
būs jāizdara visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem ir 
jānodrošina zāļu nekomerciālās informācijas pieejamība pacientiem un plašai sabiedrībai 
saskaņā ar pieprasījuma principu, proti, pacientiem/sabiedrībai informāciju sniedz tad, ja tā 
viņiem ir vajadzīga (pretēji aktīva piedāvājuma principam, saskaņā ar kuru tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 65
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju, un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un pacientiem paredzēto
lietošanas pamācību saturu.
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ar zālēm.

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums ir neskaidrs, tam jābūt konkrētākam un taustāmākam.

Grozījums Nr. 66
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi.
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 
ar zālēm.

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
apstiprinātu un likumam atbilstošu 
informāciju, lietderīgi atļaut tirdzniecības 
atļaujas turētājiem nodrošināt apstiprināto 
zāļu aprakstu un apstiprināto iepakojuma 
lietošanas pamācību pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Farmācijas nozarei būtu tikai jānodrošina informācijas pieejamība, taču nebūtu tā jāizplata. 
Priekšlikumam būtu jāattiecas uz pacientu tiesībām piekļūt oficiāliem dokumentiem. 
Farmācijas uzņēmumi nedrīkstētu sniegt informāciju „brīvā stilā”.

Grozījums Nr. 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 



AM\817858LV.doc 29/176 PE441.215v02-00

                              Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 
ar zālēm.

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji atbilstošā 
veidā izplata tikai kompetentās iestādes 
apstiprinātu kvalitatīvu informāciju un lai
atšķirtu nekomerciālu informāciju no 
reklāmas, jānosaka izplatāmās informācijas 
tipi. Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību, tostarp arī faktu kopsavilkuma 
tabulu, saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 
ar zālēm.

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāji nodrošina 
tikai kvalitatīvas informācijas pieejamību, 
un atšķirtu nekomerciālu informāciju no 
reklāmas, jānosaka sniedzamās
informācijas tipi. Lietderīgi paskaidrot, ka
tirdzniecības atļaujas turētāji var izplatīt 
apstiprināto zāļu aprakstu un iepakojuma 
lietošanas pamācību, kā arī publiskojamo 
vērtējuma ziņojumu, saturu.

Or. en

Pamatojums

Pastāv risks, ka iepakojuma lietošanas pamācības pārstrādātā redakcija atšķirsies no 
oriģināla – tā vietā būtu jākoncentrējas uz oficiālo iepakojuma lietošanas pamācību 



PE441.215v02-00 30/176 AM\817858LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

salasāmības uzlabošanu.

Grozījums Nr. 69
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētājs izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
jānosaka izplatāmās informācijas tipi. 
Lietderīgi atļaut tirdzniecības atļaujas 
turētājiem izplatīt apstiprināto zāļu 
aprakstu un iepakojuma lietošanas 
pamācību saturu, informāciju, kas ir 
saderīga ar šiem dokumentiem, neejot 
tālāk par šiem pamatelementiem, un citu 
skaidri noteiktu informāciju, kas saistīta 
ar zālēm.

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētājs nodrošina
tikai kvalitatīvas nekomerciālas
informācijas pieejamību, jānosaka 
izplatāmās informācijas tipi. Lietderīgi 
atļaut tirdzniecības atļaujas turētājiem 
nodrošināt jaunākās zāļu aprakstu un 
iepakojuma lietošanas pamācību redakcijas 
pieejamību, kuru apstiprinājušas 
kompetentās iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāgarantē, ka tirdzniecības atļaujas turētāji sniedz pilnīgu un atjauninātu informāciju. 
Viņiem nedrīkst atļaut sniegt daļēju informāciju.

Grozījums Nr. 70
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Informāciju plašai sabiedrībai par 
zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, var 
sniegt tikai speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu un ar veselību saistītus 
izdevumus, lai izvairītos no tā, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti apdraud 

(12) Informācijas pieejamību plašai 
sabiedrībai par zālēm, kam vajadzīga ārsta 
recepte, var nodrošināt tikai speciālos 
saziņas kanālos, ieskaitot veselības 
aprūpes speciālistus, oficiāli apstiprinātas 
tīmekļa vietnes, informatīvus bukletus un 
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nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja informāciju izplata pa 
televīziju vai radio, pacienti nav pasargāti 
no nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu 
izplatīšanu nevar atļaut.

medicīnas žurnālus, lai izvairītos no tā, ka 
reklāmas aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja tirdzniecības atļaujas 
turētājs nodrošina informācijas 
pieejamību televīzijā, radio vai laikrakstos, 
žurnālos un līdzīgos izdevumos, pacienti 
nav pasargāti no nepieprasītas informācijas 
un tāpēc šādu informācijas sniegšanu
nevar atļaut.

Or. en

Pamatojums

Internets ir kļuvis par svarīgu un ietekmīgu informācijas avotu informācijas meklētājiem; 
2006. gadā gandrīz 80 % interneta lietotāju bija tiešsaistē meklējuši informāciju par 
veselības jautājumiem. Pacienti internetu izmanto arī, lai meklētu informāciju par 
sadzīvošanu ar slimību, kuru nesniedz tradicionālie veselības aprūpes nodrošinātāji. Lai 
reaģētu uz pacientu vajadzībām, visu dalībvalstu valodās būtu jāizveido apstiprinātas tīmekļa 
vietnes par veselības jautājumiem, kas garantētu kvalitāti. Informatīviem bukletiem par 
veselības jautājumiem būtu jāpapildina informācija, kas iegūta no veselības aprūpes 
speciālistiem, un internetā pieejamā informācija.

Grozījums Nr. 71
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Informāciju plašai sabiedrībai par 
zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, var 
sniegt tikai speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu un ar veselību saistītus 
izdevumus, lai izvairītos no tā, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja informāciju izplata pa 
televīziju vai radio, pacienti nav pasargāti 
no nepieprasītas informācijas un tāpēc 
šādu izplatīšanu nevar atļaut.

(12) Tirdzniecības atļaujas turētāju saziņa 
ar plašu sabiedrību par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, var notikt tikai 
rakstveidā speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu, lai izvairītos no tā, ka 
reklāmas aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasīta saziņa ar sabiedrību. Ja 
informāciju izplata pa televīziju, tiešsaistes 
televīziju, videopārraidēs, laikrakstos, 
žurnālos un līdzīgos izdevumos vai radio, 
pacienti nav pasargāti no nepieprasītas 
saziņas un tāpēc šādu izplatīšanu nevar 
atļaut.
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija atspoguļo grūtības ar terminu „reklāma” un „informācija”, ko izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, definēšanu, tādēļ ir vēlams runāt par „saziņu” no 
tirdzniecības atļaujas turētāja puses. Tirdzniecības atļaujas turētāji informāciju par zālēm 
sabiedrībai drīkstētu sniegt tikai rakstveidā, lai to varētu uzraudzīt. Ja informāciju izplata pa 
televīziju, tiešsaistes televīziju, radio vai ar veselību saistītos izdevumos, pacienti nav 
pasargāti no nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu izplatīšanu nevar atļaut. Video 
pārraides tīmekļa vietnēs, iespējams, var sekmēt slēptās reklāmas izmantošanu, tāpēc tās 
nevar atļaut.

Grozījums Nr. 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Informāciju plašai sabiedrībai par 
zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, var 
sniegt tikai speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu un ar veselību saistītus 
izdevumus, lai izvairītos no tā, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja informāciju izplata pa 
televīziju vai radio, pacienti nav pasargāti 
no nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu
izplatīšanu nevar atļaut.

(12) Informāciju plašai sabiedrībai par 
zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte un ko 
apstiprinājušas kompetentās iestādes, 
tirdzniecības atļaujas turētājs var sniegt 
tikai speciālos saziņas kanālos, ieskaitot 
internetu un ar veselību saistītus 
izdevumus, lai izvairītos no tā, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja tirdzniecības atļaujas 
turētājs informāciju izplata pa televīziju, 
radio vai laikrakstos, žurnālos vai līdzīgos 
izdevumos, pacienti nav pasargāti no 
nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu 
informācijas sniegšanu nevar atļaut.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Informāciju plašai sabiedrībai par 
zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, var 
sniegt tikai speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu un ar veselību saistītus 
izdevumus, lai izvairītos no tā, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja informāciju izplata pa 
televīziju vai radio, pacienti nav pasargāti 
no nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu 
izplatīšanu nevar atļaut.

(12) Tirdzniecības atļaujas turētājs 
informācijas pieejamību plašai sabiedrībai 
par zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, var 
nodrošināt tikai speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu un ar veselību saistītus 
izdevumus, lai izvairītos no tā, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti apdraud 
nepieprasītas informācijas izplatīšana 
sabiedrībai. Ja tirdzniecības atļaujas 
turētājs nodrošina informācijas 
pieejamību televīzijā, tīmekļa vietnēs, 
radio vai laikrakstos, žurnālos un līdzīgos 
izdevumos, pacienti nav pasargāti no 
nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu 
informācijas sniegšanu nevar atļaut.

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno termins „tīmekļa vietnes”, jo tās ir viens no vissvarīgākajiem un efektīvākajiem 
saziņas veidiem ar plašu sabiedrību.

Grozījums Nr. 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Internets ir galvenais informācijas 
avots arvien pieaugošam pacientu 
skaitam. Šī tendence nākamajos gados, 
visticamāk, kļūs izplatītāka. Lai pielāgotos 
šīm norisēm un papildinātu e-veselības 
pieaugošo nozīmi, informācija par zālēm 
būtu jāsniedz, izmantojot arī valsts 
tīmekļa vietnes, kas veltītas veselības 
jautājumiem. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jāuzrauga šīs tīmekļa 
vietnes. Dalībvalstīm sadarbībā ar tādām 
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ieinteresētajām personām kā veselības 
aprūpes speciālisti vai pacientu 
organizācijas vajadzētu būt atbildīgām 
par šo tīmekļa vietņu pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Internets ir kļuvis par svarīgu un ietekmīgu informācijas avotu. Tā kā internetā iegūta 
maldinoša informācija var nodarīt ļaunumu, steidzami ir jāapmierina pacientu vajadzības un 
jāizveido oficiāli apstiprinātas tīmekļa vietnes par veselības jautājumiem. Lai šajās tīmekļa 
vietnēs nodrošinātu informācijas neatkarību un objektivitāti, dalībvalstis ir atbildīgas par šīs 
informācijas kontroli. Tā kā informācijai vajadzētu būt saprotamai, šo tīmekļa vietņu izveidē 
un pārvaldībā būtu jāiesaista veselības aprūpes speciālisti un pacientu organizācijas.

Grozījums Nr. 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas 
informācijas būtību vai ja ir cits 
mehānisms, lai nodrošinātu atbilstošu un 
efektīvu uzraudzības līmeni.

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
sniegšanas. Jāsniedz tikai tāda 
informācija, ko iepriekš apstiprinājušas 
kompetentās iestādes, un tā jāsniedz tikai 
apstiprinātā veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību vai ja ir cits mehānisms, lai 
nodrošinātu atbilstošu un efektīvu 
uzraudzības līmeni.

(14) Informācijas par atļautām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
saskaņā ar šo Direktīvu jānodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplatītu tikai 
informāciju, kas atbilst 
Direktīvai 2001/83/EK. Dalībvalstīm 
jāpieņem noteikumi, kas paredz efektīvus 
uzraudzības mehānismus un neatbilstības 
gadījumos ļauj efektīvi rīkoties. 
Neatbilstības gadījumos būtu jāizmanto 
procedūras, pamatojoties uz kurām šādu 
gadījumu izskatīšanas laikā tiktu 
pārstāvēti un uzklausīti tirdzniecības 
atļauju turētāji. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību vai ja ir cits mehānisms, lai 
nodrošinātu atbilstošu, efektīvu un 
neatkarīgu uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā precizēta Direktīvas darbības joma, nosakot, ka šis tiesību akts neattiecas uz 
informācijas sniegšanu par noteiktiem zāļu veidiem vai grupām. Dažu informācijas veidu
gadījumā ir grūtāk noteikt atšķirību starp reklāmu un komerciālu informāciju. Šie 
informācijas veidi pirms tās izplatīšanas būtu jāapstiprina valstu kompetentajām iestādēm. 
Neatkarīgi, iestāžu kontrolēti uzraudzības mehānismi būtu jāizmanto pat tad, ja informācijas 
uzraudzību pārņem kāda cita iestāde.

Grozījums Nr. 77
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību vai ja ir cits mehānisms, lai 
nodrošinātu atbilstošu un efektīvu 
uzraudzības līmeni.

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Šie noteikumi jāsaskaņo Eiropas 
līmenī, lai tādējādi nodrošinātu 
konsekvenci. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību vai ja ir cits mehānisms, lai 
nodrošinātu atbilstošu un efektīvu 
uzraudzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību vai ja ir cits mehānisms, lai 
nodrošinātu atbilstošu un efektīvu 
uzraudzības līmeni.

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji nodrošinātu tikai tādu materiālu 
pieejamību, kas atbilst 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem. Dalībvalstīm jāpieņem 
noteikumi, kas paredz efektīvus, 
neatkarīgus uzraudzības mehānismus un 
neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību.
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Or. en

Pamatojums

Dokumentiem, kuru pieejamību nodrošina tirdzniecības atļaujas turētājs, jābūt pieejamiem 
tām personām, kas pašas meklē šādu informāciju – t.i., jāizmanto pieprasījuma princips. 
Pasākumi, kas bija paredzēti, lai kontrolētu zāļu tiešo reklāmu patērētājiem Amerikas 
Savienotajās Valstīs un zāļu tiešo reklāmu to parakstītājiem Eiropā, nepārprotami ir bijuši 
neveiksmīgi. Attiecīgās „regulatīvās iestādes” pārkāpumus parasti konstatē pārāk vēlu, bieži 
vien tikai tad, kad jau ir nodarīts kaitējums, un tām ir grūtības ar sodu noteikšanu.

Grozījums Nr. 79
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas 
informācijas būtību vai ja ir cits 
mehānisms, lai nodrošinātu atbilstošu un 
efektīvu uzraudzības līmeni.

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji nodrošinātu tikai tādu materiālu 
pieejamību, kas atbilst 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem. Dalībvalstīm jāpieņem 
noteikumi, kas paredz efektīvus, 
neatkarīgus uzraudzības mehānismus un 
neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas.

Or. en

Pamatojums

VIIIa sadaļa ir piemērota atsauce attiecībā uz informāciju, kuras pieejamība jānodrošina 
uzņēmumiem. Uzraudzība ir daudz vienkāršāka situācijās, kad uzņēmumi drīkst nodrošināt 
tikai un vienīgi oficiālu dokumentu pieejamību.
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Grozījums Nr. 80
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
14. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji izplatītu tikai informāciju, kas 
atbilst Direktīvai 2001/83/EK. 
Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi, kas 
paredz efektīvus uzraudzības mehānismus 
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
būtību vai ja ir cits mehānisms, lai 
nodrošinātu atbilstošu un efektīvu 
uzraudzības līmeni.

(14) Informācijas par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, uzraudzībai 
jānodrošina, lai tirdzniecības atļaujas 
turētāji nodrošinātu tikai tādas 
informācijas pieejamību, kas atbilst 
Direktīvai 2001/83/EK. Dalībvalstīm 
jāpieņem noteikumi, kas paredz efektīvus 
un iedarbīgus uzraudzības mehānismus, 
kompensēšanas mehānismus pacientiem
un neatbilstības gadījumos ļauj efektīvi 
rīkoties. Uzraudzības pamatā jābūt 
informācijas kontrolei pirms tās 
izplatīšanas, izņemot, ja kompetentās 
iestādes jau ir apstiprinājušas informācijas 
saturu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumam būtu jābūt par pacientu tiesībām piekļūt kvalitatīvai, nekomerciālai 
informācijai, nevis par farmācijas nozares tiesībām tiešā veidā informēt sabiedrību par 
saviem ražojumiem. Uzraudzības sistēmai būtu jābūt stingrai, efektīvai un iedarbīgai. 
Jāievieš arī efektīvas un patērētājiem saprotamas sūdzību iesniegšanas procedūras un 
kompensāciju mehānismi. Ne vien informācijas būtībai, bet arī saturam jābūt vienādam. Tas 
nodrošinās konsekvenci un atbilstību priekšlikuma 100.g pantam, kurā ir minēts „saturs”, 
nevis „būtība”.

Grozījums Nr. 81
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Komisijai jautājumos par šīs 
direktīvas īstenošanu un tās piemērošanu 
dalībvalstīs jākonsultējas ar pacientu 
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organizācijām un veselības aprūpes 
speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā arī veselības aprūpes speciālistu viedoklis par šīs direktīvas īstenošanu un 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 82
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) 1. panta 26. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„26. Pacientiem paredzētā pamācība: 
lapiņa ar pacientiem paredzētu 
informāciju, kas pievienota zālēm un 
atbilst pacientu patiesajām vajadzībām.
Pacientu organizācijas tiek iesaistītas šīs 
informācijas izstrādē un pārskatīšanā 
kopā ar valstu regulatīvajām iestādēm un 
Eiropas Zāļu aģentūru.

Or. en

Pamatojums

Sk. 2. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 83
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) 86. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. Šajā sadaļā zāļu reklāma nozīmē 
jebkāda veida informācijas izplatīšanu, 
apstaigājot klientus, aģitējot vai 
pamudinot viņus, nolūkā veicināt zāļu 
parakstīšanu, piegādi, tirdzniecību vai 
patērēšanu; tā jo īpaši ietver:
- zāļu reklamēšanu iedzīvotājiem, tostarp 
tirdzniecības atļaujas turētāju blogos un 
tīmekļa vietnēs, sociālajos medijos (tā 
saucamā „ieteikumu tirgvedība”) vai nu 
tiešā veidā, vai arī ar trešās personas 
starpniecību sniegto informāciju,
- zāļu reklamēšanu personām, kas ir 
kvalificētas tos parakstīt vai piegādāt,
- zāļu izplatītāju vizītes pie personām, 
kas ir kvalificētas parakstīt zāles,
- paraugu piegādi,
- pamudinājumu parakstīt, [...]piegādāt 
vai, attiecībā uz iedzīvotājiem, pacientiem 
un viņu aprūpētājiem, izmantot zāles kā 
dāvanu, piedāvājot vai solot kādu 
labumu vai balvu naudā vai 
atvietojamās lietās, izņemot gadījumus, 
kad zāļu īstā vērtība ir niecīga,
– plašas sabiedrības uzmanības 
pievēršanu konkrētām zālēm vai zāļu 
terapeitisko klasi, norādot atsauces uz 
terapeitiskām indikācijām vai pazīmēm un 
simptomiem,
- tādu reklāmas pasākumu 
sponsorēšanu, kuros piedalās personas, 
kas ir kvalificētas parakstīt vai piegādāt 
zāles,
- tādu zinātnisku kongresu 
sponsorēšanu, kuros piedalās personas, 
kas ir kvalificētas parakstīt vai piegādāt 
zāles, un jo īpaši ar to saistīto ceļa un 
izmitināšanas izdevumu apmaksu 
minētajām personām.”
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Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jāņem vērā tādus arvien plašāk pielietotus mārketinga veidus kā „ieteikumu 
mārketings" un reklāma sociālajos interneta medijos. Ir svarīgi aizliegumu paplašināt, 
attiecinot to arī uz nepamatotu iedzīvotāju, pacientu un to aprūpētāju mudināšanu iegādāties 
zāles. Zāļu lietošanas ierosināšana, pamatojoties uz slimību pazīmēm un simptomiem, var 
veicināt diagnozes pašnoteikšanu, pašārstēšanos un nevajadzīgu zāļu lietošanu.

Grozījums Nr. 84
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 1. punkts – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) 86. panta 1. punktā pievieno šādu 
ievilkumu:
– plašas sabiedrības uzmanības 
pievēršanu konkrētām zālēm vai zāļu 
terapeitisko klasi, norādot atsauces uz 
terapeitiskām indikācijām vai 
simptomiem,

Or. en

Pamatojums

Zāļu lietošanas ierosināšana, pamatojoties uz slimību simptomiem, var veicināt diagnozes 
pašnoteikšanu, pašārstēšanos un nevajadzīgu zāļu lietošanu.

Grozījums Nr. 85
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 1. punkts – 7.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) 86. panta 1. punktā pievieno šādu 
ievilkumu:
– plašas sabiedrības uzmanības 

pievēršanu konkrētām zālēm vai zāļu 
terapeitisko klasi, norādot atsauces uz 
terapeitiskām indikācijām vai pazīmēm un 
simptomiem,

Or. en

Pamatojums

Zāļu lietošanas ierosināšana, pamatojoties uz slimību pazīmēm un simptomiem, var veicināt 
diagnozes pašnoteikšanu, pašārstēšanos un nevajadzīgu zāļu lietošanu. Būtu jāveic pasākumi, 
lai to novērstu.

Grozījums Nr. 86
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- etiķetes un pievienotās lietošanas 
pamācības, kam piemēro V sadaļas 
noteikumus,

- etiķetes, uz kurām vienmēr jānorāda 
vismaz starptautiskais nepatentētais 
nosaukums, un pievienotās lietošanas 
pamācības, kam piemēro V sadaļas 
noteikumus,

Or. en

Pamatojums

Starptautiskais nepatentētais nosaukums (SNN) (aktīvās vielas nosaukums, kurš norāda vielas 
kopējo terapeitisko klasi) būtu sistemātiski jāizmanto pacientu ērtības labad (tas palīdz 
uzlabot pacientu informētību par to lietoto aktīvo vielu).
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Grozījums Nr. 87
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„- sarakste, kam var būt pievienoti 
materiāli, kas nav reklāma, bet kas 
vajadzīgi, lai atbildētu uz konkrētu 
jautājumu par konkrētām zālēm, tostarp 
uz plašsaziņas līdzekļu organizāciju 
uzdotiem jautājumiem;”

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt iespēju izmantot „saraksti, kas vajadzīga, lai atbildētu uz konkrētu 
jautājumu par konkrētām zālēm”, lai ļautu, piemēram, pacientu organizācijām piekļūt to 
pieprasītajai zinātniskajai informācijai.

Grozījums Nr. 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sarakste, kam var būt pievienoti 
materiāli, kas nav reklāma, bet kas 
vajadzīgi, lai atbildētu uz konkrētu 
jautājumu par konkrētām zālēm,

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sarakste, kam var būt pievienoti 
materiāli, kas nav reklāma, bet kas 
vajadzīgi, lai atbildētu uz konkrētu 
jautājumu par konkrētām zālēm,

Or. en

Pamatojums

No jauna iekļauts pašreizējā tiesību akta teksts. Lietderīgāk būtu VIII sadaļā precizēt, ka šī 
nav reklāma.

Grozījums Nr. 90
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi un uzziņas materiāls, kas 
attiecas, piemēram, uz iesaiņojuma maiņu, 
ar narkotikām saistītos vispārīgos 
piesardzības pasākumos ietilpstoši 
brīdinājumi par blaknēm, tirdzniecības 
katalogi un cenrāži, ar noteikumu, ka tajos 
nav zāļu reklāmas,

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi un uzziņas materiāls, kas 
attiecas, piemēram, uz pieejamību,
iesaiņojuma maiņu, ar narkotikām saistītos 
vispārīgos piesardzības pasākumos 
ietilpstoši brīdinājumi par blaknēm, 
tirdzniecības katalogi un cenrāži, 
informācija par zāļu radīto vides 
apdraudējumu un informācija par 
neizlietoto zāļu vai no zālēm radušos 
atkritumu utilizāciju, kā arī norāde uz 
jebkuru atbilstošu esošo savākšanas 
sistēmu, ar noteikumu, ka tajos nav zāļu 
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reklāmas un ka tie nemudina lietot vai 
neveicina zāļu lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi un uzziņas materiāls, kas 
attiecas, piemēram, uz iesaiņojuma maiņu, 
ar narkotikām saistītos vispārīgos 
piesardzības pasākumos ietilpstoši 
brīdinājumi par blaknēm, tirdzniecības 
katalogi un cenrāži, ar noteikumu, ka tajos 
nav zāļu reklāmas,

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi (tostarp tādi paziņojumi vai 
oficiāli ziņojumi, kurus sniedz plašsaziņas 
līdzekļu organizācijām, atbildot uz tiešu 
jautājumu, izplatot šādu informāciju 
konferencēs vai publicējot to, un 
paziņojumi vai ziņojumi, kurus sniedz 
akcionāriem un/vai reglamentējošajām 
iestādēm) un uzziņas materiāls, kas attiecas 
uz zālēm, piemēram, uz iesaiņojuma 
maiņu, ar narkotikām saistītos vispārīgos 
piesardzības pasākumos ietilpstoši 
brīdinājumi par blaknēm, tirdzniecības 
katalogi un cenrāži, un atmaksāšana, ar 
noteikumu, ka šādos paziņojumos un 
uzziņas materiālā nav iekļauta zāles 
reklamējoša informācija.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības jomas precizēšana. Vajadzētu ļaut, lai uzņēmumi turpina sniegt konkrētu 
informāciju. Piemēram, vērtspapīru tirgus noteikumos ir noteikts, ka uzņēmumiem jāsniedz 
ieguldītājiem pilnīga informācija par būtiskiem notikumiem un darbinieki ir jāinformē par 
sasniegumiem uzņēmējdarbībā. Jēdziens „informācija par zālēm” var ietvert jebkādu 
paziņojumu par pozitīvajām un negatīvajām zāļu īpašībām, kā arī varētu tikt netīši aizliegti 
paziņojumi par blaknēm un brīdinājumi.
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Grozījums Nr. 92
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi un uzziņas materiāls, kas 
attiecas, piemēram, uz iesaiņojuma maiņu, 
ar narkotikām saistītos vispārīgos 
piesardzības pasākumos ietilpstoši 
brīdinājumi par blaknēm, tirdzniecības 
katalogi un cenrāži, ar noteikumu, ka tajos 
nav zāļu reklāmas,

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi un uzziņas materiāls, kas 
attiecas, piemēram, uz zāļu radīto vides 
apdraudējuma risku, pieejamību,
iesaiņojuma maiņu, ar narkotikām saistītos 
vispārīgos piesardzības pasākumos 
ietilpstoši brīdinājumi par blaknēm, 
tirdzniecības katalogi un cenrāži, ar 
noteikumu, ka tajos nav zāļu reklāmas un 
ka tie nemudina lietot vai neveicina zāļu 
lietošanu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2001/83/EK 86. panta 2. punktā ir uzskaitīti īpaši informācijas avoti, kuri nav 
ietverti „reklāmas” definīcijā. Pašreizējā redakcija atspoguļo grūtības ar terminu „reklāma” 
un „informācija”, ko izplata tirdzniecības atļaujas turētājs, definēšanu. Daudzie Komisijas 
ierosinātie izņēmumi lielā mērā apdraud „informācijas” objektivitāti: reklāma de facto 
varētu ietilpt pārāk plašajā „informācijas" definīcijā. Tādēļ ir vēlams atsaukties uz īpašajiem 
tirdzniecības atļaujas turētāja sagatavotajiem „dokumentiem”, kas uzskaitīti VIIIa sadaļā.

Grozījums Nr. 93
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz zālēm,

- informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tā ir balstīta uz 
zinātniskiem pierādījumiem un ka tajā nav 
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kaut vai netieša norāde uz zālēm,

Or. en

Pamatojums

Informācijai jābūt balstītai uz zinātniskiem pierādījumiem.

Grozījums Nr. 94
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz zālēm,

- informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz atsevišķām zālēm,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības jomas precizēšana. Vajadzētu ļaut, lai uzņēmumi turpina sniegt konkrētu 
informāciju. Piemēram, vērtspapīru tirgus noteikumos ir noteikts, ka uzņēmumiem jāsniedz 
ieguldītājiem pilnīga informācija par būtiskiem notikumiem un darbinieki ir jāinformē par 
sasniegumiem uzņēmējdarbībā. Jēdziens „informācija par zālēm” var ietvert jebkādu 
paziņojumu par pozitīvajām un negatīvajām zāļu īpašībām, kā arī varētu tikt netīši aizliegti 
paziņojumi par blaknēm un brīdinājumi.

Grozījums Nr. 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tirdzniecības atļaujas turētāja plašai - tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
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sabiedrībai sniegtā informācija par zālēm, 
kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti, kam 
piemēro VIIIa sadaļas noteikumus.

sabiedrībai apstiprinātā veidā sniegtā 
informācija par dalībvalstu kompetento 
iestāžu apstiprinātām zālēm, kuras 
pieejamas tikai ar ārsta recepti, kam 
piemēro VIIIa sadaļas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem ir 
jānodrošina zāļu nekomerciālās informācijas pieejamība pacientiem un plašai sabiedrībai 
saskaņā ar pieprasījuma principu, proti, pacientiem/sabiedrībai informāciju sniedz tad, ja tā 
viņiem ir vajadzīga (pretēji aktīva piedāvājuma principam, saskaņā ar kuru tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 96
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai sniegtā informācija par zālēm, 
kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti, kam 
piemēro VIIIa sadaļas noteikumus.

- tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai sniegtie oficiāli apstiprinātie 
dokumenti par zālēm, kuras pieejamas 
tikai ar ārsta recepti, kam piemēro 
VIIIa sadaļas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Jebkāda oficiālos dokumentus papildinoša informācija vai arī informācija, kas uzskaitīta 
86. panta 2. punkta iepriekšējos ievilkumos, ir oficiāli jāapstiprina pirms farmācijas 
uzņēmumi var nodrošināt tās pieejamību.

Grozījums Nr. 97
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
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Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai sniegtā informācija par zālēm, 
kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti, kam 
piemēro VIIIa sadaļas noteikumus.

- oficiāli apstiprināti dokumenti par 
zālēm, kuras pieejamas tikai ar ārsta 
recepti.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija atspoguļo grūtības ar terminu „reklāma” un „informācija”, ko izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, definēšanu. Komisijas ierosinātie izņēmumi lielā mērā 
apdraud „informācijas” objektivitāti, jo reklāma varētu ietilpt pārāk plašajā „informācijas" 
definīcijā. Tādēļ ir vēlams atsaukties uz īpašajiem tirdzniecības atļaujas turētāja 
sagatavotajiem dokumentiem, kas uzskaitīti VIIIa sadaļā. Uzņēmumiem būtu arī jāļauj 
turpināt informācijas sniegšanu to investoriem un darbiniekiem, nepieļaujot šādas 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu (ieteikumu mārketings).

Grozījums Nr. 98
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi investoriem un darbiniekiem 
par būtiskiem notikumiem 
uzņēmējdarbībā, ar noteikumu, ka tie 
netiek izmantoti produkta reklamēšanai 
plašai sabiedrībai;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2001/83/EK 86. panta 2. punktā ir uzskaitīti īpaši informācijas avoti, kuri nav 
ietverti „reklāmas” definīcijā. Pašreizējā redakcija atspoguļo grūtības ar terminu „reklāma” 
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un „informācija”, ko izplata tirdzniecības atļaujas turētājs, definēšanu. Daudzie Komisijas 
ierosinātie izņēmumi lielā mērā apdraud „informācijas” objektivitāti: reklāma de facto 
varētu ietilpt pārāk plašajā „informācijas" definīcijā. Tādēļ ir vēlams atsaukties uz īpašajiem 
tirdzniecības atļaujas turētāja sagatavotajiem „dokumentiem”, kas uzskaitīti VIIIa sadaļā.

Grozījums Nr. 99
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) 86. pantā pievieno šādu punktu:
„(2.a) Ja tiek piemēroti 2. punktā minētie 
reklāmas izņēmumi, skaidri ir jānorāda, 
kas ir tirdzniecības atļaujas turētājs un 
trešā puse, kas rīkojas tirdzniecības 
atļaujas turētāja vārdā.”

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai skaidri jānorāda, ka informācijas pieejamību nodrošina farmācijas uzņēmums: 
gadījumā, ja informācijas pieejamību nodrošina kāda trešā puse, skaidri jānorāda, ka šī trešā 
puse rīkojas farmācijas uzņēmuma vārdā.

Grozījums Nr. 100
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) 86. pantā pievieno šādu punktu:
„(2.a) Ja tiek piemērots punktā minētais 
reklāmas izņēmums, skaidri ir jānorāda, 
kas ir tirdzniecības atļaujas turētājs un 
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trešā puse, kas rīkojas tirdzniecības 
atļaujas turētāja vārdā.”

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai skaidri jānorāda, ka informācijas pieejamību nodrošina farmācijas uzņēmums: 
gadījumā, ja informācijas pieejamību nodrošina kāda trešā puse, skaidri jānorāda, ka šī trešā 
puse rīkojas farmācijas uzņēmuma vārdā.

Grozījums Nr. 101
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.b punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
 86. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) 86. pantā pievieno šādu punktu:
„2.b Šajā nolūkā pievieno paziņojumu 
„Interešu konflikts: Šo informāciju 
apkopojis un izplatījis uzņēmums 
[uzņēmuma nosaukums], kas ražo [zāļu 
nosaukums].”

Or. en

Pamatojums

Standartizēts paziņojums ļauj viegli pārliecināties, ka informācijas pieejamību nodrošina 
farmācijas uzņēmums, vai arī tā tiek nodrošināta farmācijas uzņēmuma vārdā. Ir svarīgi, lai 
paziņojums sāktos ar vārdiem „Interešu konflikts”, lai tādējādi novērstu paziņojuma 
ļaunprātīgu izmantošanu: citādi to varētu saprast arī kā kvalitātes garantiju vai arī izmantot 
farmācijas uzņēmuma tēla uzlabošanai.

Grozījums Nr. 102
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns) 



PE441.215v02-00 52/176 AM\817858LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Direktīva 2001/83/EK
88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) 88. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„2. Iedzīvotājiem var reklamēt zāles, kas 
to sastāva un mērķa dēļ ir paredzētas un 
piemērotas lietošanai bez praktizējoša 
mediķa palīdzības, kurš nosaka 
diagnozi, paraksta ārstēšanas kursu vai 
uzrauga ārstēšanas gaitu, bet vajadzības 
gadījumā apspriežoties ar farmaceitu, 
taču to nedrīkst darīt televīzijā.”

Or. en

Pamatojums

Zāļu, kam nav vajadzīga ārsta recepte, reklamēšana televīzijā būtu jāaizliedz. Tā ir vērsta 
tikai un vienīgi uz šo produktu patēriņa palielināšanu. Tā kā TV reklāmu raidlaiks ir ļoti īss, 
tās neļauj sniegt pienācīgu informāciju un nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 103
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 88. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

(2) 88. panta 4. punktu svītro.

“4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.”;

Or. en
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Pamatojums

Spēkā esošie tiesību akti sabiedriskās informatīvās kampaņas ļauj veikt tikai attiecībā uz 
vakcināciju. Šāda nostāja jau ir izrādījusies apšaubāma (vienpusīga informācija) Jaunā 
redakcija attiecīgajai nozarei „sabiedrības veselības interesēs” ļautu organizēt kampaņas 
par jebkuru tematu. Tas ir nepieņemami. Tikai kompetentās iestādes drīkstētu organizēt 
kampaņas par sabiedrības veselību. Tiesību akts attiecīgajai nozarei jau tagad ļauj sniegt 
informāciju par sabiedrības veselību, ar noteikumu, ka tajā nav norāžu uz zālēm (86. panta 
2. punkta 3. ievilkums).

Grozījums Nr. 104
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 88. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

svītrots

“4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.”;

Or. en

Pamatojums

88. panta 4. punkta jaunā redakcija attiecīgajai nozarei dod iespēju „sabiedrības veselības 
interesēs” organizēt kampaņas par jebkuru tematu informētības palielināšanai par slimībām. 
Spēkā esošie tiesību akti ļauj organizēt tikai vakcinācijas kampaņas. Ierosinātie tiesību aktu 
grozījumi var novest pie tirgošanās ar slimībām, radot lielu sabiedrības veselības 
apdraudējuma risku. Turklāt spēkā esošie tiesību akti uzņēmumiem jau dod iespēju organizēt 
kampaņas par veselības jautājumiem (piem., vēža skrīningu), ar noteikumu, ka tajās nav zāļu 
reklāmas.
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Grozījums Nr. 105
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
 88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 88. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

svītrots

“4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.”;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums atceļ reklamēšanas aizliegumu attiecībā uz dalībvalstu apstiprinātām 
kampaņām informētības uzlabošanai par slimībām. Tas ir lieki un var novest pie tirgošanās 
ar slimībām. Spēkā esošie tiesību akti uzņēmumiem jau dod iespēju organizēt kampaņas par 
veselības jautājumiem (piem., vēža skrīningu).

Grozījums Nr. 106
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
 88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 88. panta 4. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:

svītrots

“4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās
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iestādes.”;

Or. en

Pamatojums

Vispārīgā vārdu savienojuma „citas kampaņas” izslēgšana no aizlieguma veidot tieši 
patērētājam paredzētas zāļu reklāmas var novest pie tā, ka nākotnē reklāmas kampaņas, kas 
attiecas uz zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, tiks organizētas kā „kampaņas sabiedrības 
veselības interesēs”, lai tādējādi sasniegtu pacientus. Jaunākie ļaunprātīgas izmantošanas 
pierādījumi, piemēram, cilvēka papilomas vīrusa (HPV) vakcīnas Gardasil agresīvā 
mārketinga kampaņa, liecina, ka vakcīnas nedrīkst būt nekāds izņēmums attiecībā uz 
aizliegumu veidot tieši patērētājam paredzētas zāļu reklāmas. Tā vietā vakcīnu reklamēšanu 
būtu jāaizstāj ar veselības aizsardzības iestāžu organizētām sabiedrības veselības kampaņām.

Grozījums Nr. 107
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
Direktīva 2001//83/EK
 88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.

4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām informatīvām kampaņām sabiedrības 
veselības interesēs, kuras organizē attiecīgā 
nozare, ja valstu kompetentās iestādes 
uzskata, ka pastāv liels risks.

Or. en

Pamatojums

Pirms jebkādu kampaņu uzsākšanas valstu iestādēm ir jāpārliecinās, ka pastāv būtisks risks.

Grozījums Nr. 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
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Direktīva 2001/83/EK
88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.

4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām 
sabiedrības veselības interesēs, kuras 
organizē attiecīgā nozare un apstiprina 
dalībvalstu kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts 
2001//83/EK
 88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.

4. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu 
nepiemēro vakcinācijas kampaņām
sabiedrības veselības interesēs, kuras 
apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Komisijas ierosinātais formulējums ir pārāk neskaidrs un dod iespēju organizēt 
kampaņas attiecībā uz visiem ar sabiedrības veselību saistītajiem tematiem.

Grozījums Nr. 110
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4.a punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
94. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) 94. panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„1. Ja tirdzniecības atļaujas turētājs vai 
kāda trešā persona, kas rīkojas tā vārdā 
vai atbilstoši tā norādēm, zāles tieši vai 
netieši reklamē personām, kas ir 
kvalificētas tās parakstīt vai piedāvāt, 
tām nedrīkst piegādāt, piedāvāt vai 
piesolīt dāvanas vai labumus naudas 
izteiksmē vai atvietojamās lietās [...].”

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst būt nekādu dāvanu vai citu labumu, jo zinātniskie pierādījumi rāda, ka instinkts 
atmaksāt ar laipnību uz laipnību lielā mērā ietekmē uzvedību pat tajos gadījumos, kad runa ir 
par nelielām dāvanām.

Grozījums Nr. 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants (jauns), jāievieto pirms 100.a panta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.a pants
Dalībvalstis un Eiropas Komisija atbalsta 
neatkarīgu informāciju plašai sabiedrībai 
par zālēm. Šajā nolūkā dalībvalstis 
iesniedz pacientu informēšanas valsts 
programmu, kas izstrādāta, pamatojoties 
uz apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm, 
piemēram, veselības aprūpes speciālistiem 
un pacientu organizācijām. Šo 
informāciju sniedz gan elektroniski, gan 
kā drukātu materiālu. Komisija sniedz 
atbalstu un organizē labākās prakses 
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apmaiņu.
Dalībvalstis un Komisija finansiāli 
atbalsta neatkarīgus zāļu informācijas 
centrus, veicina veselības aprūpes 
speciālistiem paredzētu neatkarīgu, 
pastāvīgu izglītības programmu 
izstrādāšanu un kritiskas vērtēšanas 
prasmju attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.aa pants (jauns), jāievieto pirms 100.a panta

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.aa pants
Dalībvalstis nodrošina 100.b  panta 
1. punktā minētās obligātās informācijas 
pieejamību dalībvalstu veselības 
aizsardzības tīmekļa vietnēs tās dalībvalsts 
oficiālajā valodā (-ās), kur attiecīgā 
tīmekļa vietne reģistrēta.
Šādas tīmekļa vietnes, ievērojot 100.g 
pantā noteiktās prasības, uzrauga 
dalībvalsts kompetentā iestāde vai 
kompetentās iestādes pilnvarota 
organizācija. Šīs tīmekļa vietnes pārvalda 
un vada, sadarbojoties ar ieinteresētajām 
pusēm, piemēram, veselības aprūpes 
speciālistiem un pacientu organizācijām.
Informācijā pacientiem draudzīgā veidā 
skaidri apraksta zāļu priekšrocības un 
riskus, kā arī ievieto saiti uz valsts tīmekļa 
vietni par zāļu lietošanas drošumu. 
Tīmekļa vietnēs obligāti informē 
pacientus par visām attiecīgajā dalībvalstī 
pieejamajām zālēm, kuras centralizēti 
atļāvusi lietot Eiropas Zāļu aģentūra un 
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kuras vietējā līmenī apstiprinātas šajā 
dalībvalstī.
Lai nodrošinātu augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, tīmekļa 
vietnēs jāsniedz arī vispārēja informācija 
par dažādu, tostarp arī retu,  slimību 
ārstēšanu ar un bez zālēm.
Šajās vietnēs var iekļaut arī citu 
informāciju, kas atbilst 100.b panta 
2. punktā minētajām prasībām un 
Komisijas norādījumiem attiecībā uz 
atļauto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību savā tīmekļa vietnē ievietot 
oficiālus dokumentus par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga recepte, tās 
dalībvalsts oficiālajās valodās, kur šīs 
zāles ir apstiprinātas.

Dalībvalstis arī ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem savās tīmekļa vietnēs ievietot 
informāciju par 86. panta 2. punktā 
minētajām apstiprinātajām zālēm, kurām 
vajadzīga recepte.

Publiskojot šādu informāciju, skaidri 
jānorāda tirdzniecības atļaujas turētājs un 
visas trešās personas, kas darbojas 
tirdzniecības atļaujas turētāja vārdā.

Or. en
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Pamatojums

Farmācijas uzņēmumiem jāļauj publicēt tikai oficiālus dokumentus vai 86. panta 2. punktā 
noteiktos dokumentus.

Grozījums Nr. 114
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

1. Nemazinot dalībvalstu un veselības 
aprūpes speciālistu svarīgo nozīmi 
pacientu un plašas sabiedrības 
informēšanā par zālēm, kuru iegādei 
vajadzīga recepte, dalībvalstis ļauj 
tirdzniecības atļaujas turētājam tieši vai 
netieši ar trešās personas starpniecību 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem izplatīt 
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga recepte, ar nosacījumu, ka 
tas notiek saskaņā ar šīs sadaļas 
noteikumiem. Šāda informācija netiek 
uzskatīta par reklāmu VIII sadaļas 
piemērošanas nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka vienīgi valsts kompetentās iestādes un veselības aprūpes speciālisti var 
sniegt ticamu un objektīvu informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai. Tirdzniecības 
atļaujas turētāji var sniegt papildu informāciju, bet nevar aizstāt valsts kompetentās iestādes 
un veselības aprūpes speciālistus.

Grozījums Nr. 115
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās 
personas, kas pilnvarota rīkoties 
tirdzniecības atļaujas turētāja vārdā,
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem padarīt pieejamus oficiāli 
apstiprinātus dokumentus vai faktiskus 
datus saturošus informatīvus paziņojumus 
par apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galvenā uzmanība jāvelta pacientu tiesībām saņemt ticamu informāciju. 
Pašreizējā redakcijā problēmas rada jēdzienu „reklāma” un „informācija, ko izplata 
tirdzniecības atļauju turētājs”, definīcija. Tādēļ skaidrības labad būtu vēlams lietot 
VIII sadaļā minētos jēdzienus: „oficiāli apstiprināti dokumenti” vai „faktiskus datus saturoši 
informatīvi paziņojumi”.

Grozījums Nr. 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās 
personas, kura rīkojas tirdzniecības 
atļaujas turētāja vārdā, starpniecību plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem padarīt 
pieejamu kompetentu iestāžu apstiprinātu
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga recepte, ar nosacījumu, ka 
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VIII sadaļas piemērošanas nolūkos. šī informācija un tās publiskošanas veids 
atbilst šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos. 
Publiskojot šādu informāciju, jānorāda 
tirdzniecības atļaujas turētājs un visas 
trešās personas, skaidri norādot, ka šīs 
trešās personas rīkojas tirdzniecības 
atļaujas turētāja vārdā.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galvenā uzmanība jāvelta pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem 
pacientiem un plašai sabiedrībai pieejama informācija, kas nesatur reklāmas materiālus, 
jāsniedz saskaņā ar „pieprasījuma” principu, nodrošinot pacientiem/sabiedrībai iespēju 
vajadzības gadījumā piekļūt informācijai (pretēji „piespiešanas principam”, kad 
tirdzniecības atļaujas turētāji izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 117
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt dalībvalstu vai Eiropas 
kompetento iestāžu apstiprinātu 
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga recepte, ar nosacījumu, ka 
tas notiek saskaņā ar šīs sadaļas 
noteikumiem. Šāda informācija netiek 
uzskatīta par reklāmu VIII sadaļas 
piemērošanas nolūkos. Publiskojot šādu 
informāciju, jānorāda tirdzniecības 
atļaujas turētājs un visas trešās personas, 
skaidri norādot, ka šīs trešās personas 
rīkojas tirdzniecības atļaujas turētāja 
vārdā.
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Or. en

Pamatojums

Informāciju, ko pacientiem vai plašai sabiedrībai sniedz tirdzniecības atļauju turētāji vai 
trešās personas, kas rīkojas to vārdā, izvērtē dalībvalstu regulatīvās iestādes un piemēro 
stingrus kontroles mehānismus, kas ietver naudas sodus, ko savukārt piemēro dalībvalstu un 
Eiropas regulatīvās iestādes. Informācijas avotiem vienmēr jābūt atklātiem.

Grozījums Nr. 118
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās 
personas starpniecību plašai sabiedrībai 
vai tās locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem padarīt pieejamu informāciju 
par apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai tirdzniecības atļaujas turētājs, kas ir piekritis informēt sabiedrību par saviem 
ražojumiem, darītu to bez starpniekiem, lai tiesību aktu pārkāpumu gadījumā nerastos 
jautājumi par atbildību.

Grozījums Nr. 119
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Veselības aprūpes speciālisti, kas 
sabiedriskā pasākumā, drukātos 
plašsaziņas līdzekļos un/vai radio un 
televīzijas pārraidēs sniedz informāciju 
par farmaceitiskiem preparātiem vai 
medicīnas ierīcēm, publiski paziņo par 
savām interesēm, proti, par jebkuru 
finansiāla rakstura saikni ar tirdzniecības 
atļauju turētājiem vai trešajām personām, 
kas rīkojas to vārdā. Tāpat jāsniedz arī 
konsultatīvi pakalpojumi un tehniskās 
konsultācijas par attiecīgo ražojumu 
(ražojumiem).

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā sadaļā nav ietverts: svītrots
a) informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz zālēm;
b) materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedzis veselības aprūpes 
speciālistiem izplatīšanai pacientiem.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu direktīvas priekšlikuma konsekvenci un atbilstību izvirzītajiem mērķiem un lai 
labāk nodrošinātu, ka sniegtā informācija nesatur reklāmu, a) un b) punktos paredzētie 
noteikumi jāiekļauj VIII sadaļas darbības jomā.
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Grozījums Nr. 121
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz zālēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo iekļauts 86. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 122
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz zālēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu teksta saskanīgumu, jo īpaši VIII un VIIIa sadaļu precizitāti, šis noteikums 
(tirdzniecības atļauju turētāju informācija par cilvēku veselību vai slimībām) jāsaglabā kā 
reklāmas aizlieguma izņēmums (pašreizējās konsolidētās Direktīvas 2001/83/EK 86. panta 
2. punkts) un jāiekļauj VIII sadaļas darbības jomā.
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Grozījums Nr. 123
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedzis veselības aprūpes 
speciālistiem izplatīšanai pacientiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas turētājs iesniedzis veselības aprūpes speciālistiem 
izplatīšanai pacientiem, nav jāiekļauj sadaļā „Informācija plašai sabiedrībai par zālēm, 
kurām vajadzīga recepte”, jo nav iemesla tos uzraudzīt. Veselības aprūpes speciālistus 
nedrīkstētu izmantot par reklāmas izplatītājiem.

Grozījums Nr. 124
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedzis veselības aprūpes 
speciālistiem izplatīšanai pacientiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Drukātiem materiāliem, ko veselības aprūpes speciālisti izplata pacientiem, jāpiemēro tādi 
paši kritēriji kā citiem informācijas izplatīšanas līdzekļiem. Tāpēc būtu lietderīgi arī šos 
materiālu iekļaut šajā sadaļā. Arī veselības aprūpes speciālistus varētu ietekmēt reklāmu 
saturoši materiāli. Nav objektīvu iemeslu šīs sadaļas noteikumos neiekļaut materiālus, ko 
farmācijas uzņēmumi iesniedz veselības aprūpes speciālistiem izplatīšanai pacientiem.
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Grozījums Nr. 125
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedzis veselības aprūpes 
speciālistiem izplatīšanai pacientiem.

b) materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedzis veselības aprūpes 
speciālistiem.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst izslēgt materiālus, kurus tirdzniecības atļaujas turētājs ar veselības aprūpes 
speciālistu starpniecību izsniedzis pacientiem. Tādēļ šajā sadaļā var izslēgt vienīgi veselības 
aprūpes speciālistiem izsniegtos materiālus.

Grozījums Nr. 126
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) faktiskus datus saturoši informatīvi 
paziņojumi (arī paziņojumi vai 
deklarācijas plašsaziņas līdzekļu 
organizācijām, kas sniegti, atbildot uz 
tiešu pieprasījumu vai izplatot šādu 
informāciju sanāksmēs vai rakstiskos 
paziņojumos presei un paziņojumos vai 
ziņojumos ieinteresētajām pusēm un/vai 
regulatīvajām iestādēm) uzziņas 
materiāls, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu, ar narkotikām 
saistītos vispārīgos piesardzības 
pasākumos ietilpstoši brīdinājumi par 
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blaknēm, tirdzniecības katalogi, cenrāži, 
kompensējamo zāļu katalogi, ar 
noteikumu, ka tie nav paredzēti konkrētu 
zāļu reklāmai;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 86. panta 2. punkta grozījumu, un tā mērķis ir precizēt direktīvas 
darbības jomu. Tirdzniecības atļauju turētājiem jāļauj sniegt zināmu informāciju. Vērtspapīru 
tirgus noteikumi paredz, ka uzņēmumi pilnībā informē ieguldītājus par būtisku attīstību, tāpat 
arī darbinieki jāinformē par uzņēmējdarbības attīstību. Šis jautājums jāprecizē, lai ļautu 
sniegt atbilstīgu informāciju.

Grozījums Nr. 127
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.a pants – 2. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) veselības aprūpes speciālistiem 
lietošanai iesniegti materiāli.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai materiāli, kas iesniegti veselības aprūpes speciālistu lietošanai, netiktu 
iekļauti Direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 128
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.aa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.aa pants
Dalībvalstu iestādes, sadarbojoties ar 
farmācijas nozari, veselības aprūpes 
speciālistiem un pacientu organizācijām, 
rīko informācijas kampaņas, lai uzlabotu 
plašas sabiedrības vai tās locekļu 
zināšanas veselības jautājumos, kā arī lai 
popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Šādās 
informācijas kampaņās cita starpā 
jāiekļauj tādi jautājumi kā viltotu zāļu 
riski, zāļu saprātīga lietošana, klīnisko 
pētījumu dalībnieku tiesības vai laba 
pārvaldība (pārredzamība, iespējamie 
interešu konflikti). Šajās kampaņās 
nedrīkst reklamēt nekādus ražojumus.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk aizsargātu cilvēku veselību, valsts iestāžu rīkotās informācijas kampaņas, kas 
veltītas zināšanu uzlabošanai veselības jautājumos, varētu būt ļoti lietderīgas un pacientiem 
noderīgas. Lai paaugstinātu šo informācijas kampaņu kvalitāti un nodrošinātu iedarbīgu 
saziņu ar pacientiem, dalībvalstu iestādēm jāņem vērā nozares speciālistu, veselības aprūpes 
speciālistu un pacientu organizāciju profesionālās zināšanas.

Grozījums Nr. 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem var izplatīt
šāda tipa informāciju par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte:

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem padara 
pieejamu apstiprinātu zāļu, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, aprakstu, 
marķējumu un lietošanas instrukciju, ko 
apstiprinājušas kompetentās iestādes, un 
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iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes.

publiski pieejamu novērtējuma redakciju, 
ko izstrādājušas kompetentās iestādes.
Lietošanas pamācību papildina ar zāļu 
iedarbības un blakņu tabulu. Zāļu 
iedarbības un blakņu tabulā sniegtajai 
informācijai jābūt skaidri salasāmai, 
saskatāmai un tai skaidri jāatšķiras no 
pārējā teksta. Šajā zāļu iedarbības un 
blakņu tabulā jāiekļauj īss zāļu būtiskāko 
faktu apraksts, lai pacients varētu izprast 
zāļu iedarbību, iespējamās blaknes un 
droši un pareizi lietot attiecīgās zāles. 
Tajā jāiekļauj arī klīnisko pētījumu īss 
apkopojums. Pirms pievienošanas 
lietošanas pamācībai, zāļu iedarbības un 
blakņu tabulu apstiprina kompetentās 
iestādes; pirms šādas apstiprināšanas 
atbilstīgi jākonsultējas ar pacientu 
organizācijām, lai nodrošinātu pacientiem 
piemērotu pasniegšanas modeli. Šo 
informāciju padara pieejamu gan 
elektroniski, gan kā drukātu materiālu 
visās ES valodās un invalīdiem pieejamā 
formātā.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā galvenā uzmanība jāvelta pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem 
pacientiem un plašai sabiedrībai pieejama informācija, kas nesatur reklāmas materiālus, 
jāsniedz saskaņā ar „pieprasījuma principu”, nodrošinot pacientiem/sabiedrībai iespēju 
vajadzības gadījumā piekļūt informācijai (pretēji „piespiešanas principam”, kad 
tirdzniecības atļauju turētāji izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 130
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
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sabiedrībai vai tās locekļiem var izplatīt
šāda tipa informāciju par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte:

sabiedrībai vai tās locekļiem var padarīt 
pieejamus šādus dokumentus par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte:

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcijā problēmas rada jēdzienu „reklāma” un „informācija” definīcija. Tādēļ 
būtu vēlams lietot jēdzienu „dokumenti”.

Grozījums Nr. 131
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem var izplatīt
šāda tipa informāciju par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte:

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem var padarīt 
pieejamus šādus dokumentus par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte:

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm obligāti būtu jāpublisko zināma informācija, toties tirdzniecības 
atļauju turētāji to varētu izvēlēties publiskot.

Grozījums Nr. 132
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem var izplatīt
šāda tipa informāciju par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte:

Tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem savās tīmekļa 
vietnēs var padarīt pieejamu šāda tipa 
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte:

Or. en

Grozījums Nr. 133
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes;

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes. Šī informācija jāsniedz
alfabētiska saraksta veidā vai atbilstīgi 
terapeitiskajām klasēm, un to nedrīkst 
papildināt ar attēliem un papildu 
informāciju. Tajā jāiekļauj paziņojums 
par šīs pašas informācijas pieejamību 
valsts kompetentās iestādes un Eiropas 
Zāļu aģentūras tīmekļa vietnēs. 
Dokumentiem jābūt pieejamiem pdf 
formātā, kas ļauj sniegt kompetento 
iestāžu izstrādātu, oficiāli apstiprinātu 
ticamu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – a) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes;

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes.

Šī informācija jāsniedz alfabētiska 
saraksta veidā vai atbilstīgi 
terapeitiskajām klasēm un to nedrīkst 
papildināt ar attēliem un papildu 
informāciju, izņemot informāciju, kas 
norāda uz šīs pašas informācijas 
pieejamību valsts kompetentās iestādes un 
Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnēs.
Tai jābūt pieejamiem pdf formātā, kas 
ļauj sniegt kompetento iestāžu izstrādātu, 
oficiāli apstiprinātu ticamu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Oficiāli apstiprinātai informācijai jābūt līdzvērtīgi pieejamai visās dalībvalstīs. Lai šo 
informāciju nevarētu uzmantot reklāmas nolūkā, jānodrošina tās pasniegšana neitrālā veidā. 
Šai informācijai pilnībā jāatbilst oficiāli apstiprinātajai informācijai; cilvēkiem jānorāda, ka 
šāda informācija ir pieejama arī kompetentās iestādes tīmekļa vietnē, kur iespējams saņemt 
informāciju ne vien par kāda konkrēta farmācijas uzņēmuma zālēm, bet arī par visām 
pārējām zālēm.

Grozījums Nr. 135
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 

a) zāļu aprakstu, marķējumu un pacientu
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes, kā arī publiski pieejamu 



PE441.215v02-00 74/176 AM\817858LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

iestādes; kompetento iestāžu izstrādātā 
novērtējuma redakciju. Šai informācijai 
jābūt līdzvērtīgi pieejamai visās 
dalībvalstīs kā elektroniski, tā arī drukātā 
veidā visās ES valodās un invalīdiem 
pieejamā formātā. Šīs informācijas 
sagatavošanā un  tālāknodošanā 
pacientiem jāiesaista organizācijas, kas 
pārstāv pacientus.

Or. en

Pamatojums

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Grozījums Nr. 136
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes;

a) zāļu jaunāko aprakstu, marķējumu un 
lietošanas instrukciju, ko apstiprinājušas 
kompetentās iestādes, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes;

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka jābūt pieejamai vienīgi jaunākajai informācijai.
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Grozījums Nr. 137
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārfrāzēta zāļu lietošanas pamācības redakcija varētu atšķirties no oriģināla, tādēļ mums 
jāvelta uzmanība oficiālās zāļu lietošanas pamācības salasāmības uzlabošanai.

Grozījums Nr. 138
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut daļējas informācijas norādīšanu zāļu aprakstā vai lietošanas pamācībā. 
Turklāt tās pasniegšana citos veidos var radīt pacientā vēl lielāku apjukumu.
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Grozījums Nr. 139
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Brīvi pasniegta informācija nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 140
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 141
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 100.b pants – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Zinātnisko pētījumu rezultāti ir sabiedrības īpašums un tiem jābūt pieejamiem neatkarīgiem 
pētniekiem, kas vēlas tos analizēt, lai savlaicīgi atklātu zāļu drošuma riskus. Nevajag 
farmācijas nozarei ļaut izstrādāt dokumentus, izmantojot tikai dažus zāļu apraksta 
kopsavilkuma elementus, ne arī izstrādāt lietošanas pamācības „brīvā formā”. Divu veidu 
lietošanas pamācību: oficiāli apstiprinātās un otras  zāļu ražotāja rediģētas  pieejamība, 
iespējams, varētu radīt neskaidrības, jo tādējādi tiktu izplatīta zāļu, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, reklāma, un palielinātos veselības aizsardzības iestāžu administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 142
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu un Eiropas iestādes (EZA rīkotā lietošanas pamācību modeļu apspriešana) un 
Komisija (Komisijas priekšlikums par farmakoloģisko uzraudzību) ir veltījušas daudz pūļu 
lietošanas pamācību uzlabošanai. Arī farmācijas uzņēmumi, ieguldot līdzekļus un testējot 
lietotājus, izstrādā lietotājiem draudzīgākas lietošanas pamācības. Jāuzlabo oficiāli 
apstiprinātā informācija un jāpadara tā vieglāk pieejama, taču nav nepieciešams ieguldīt 
papildu līdzekļus „brīvas formas” lietošanas pamācību izstrādāšanā un uzraudzībā. Divas 
paralēlas lietošanas pamācības  oficiāli apstiprinātā un brīvās formas  mulsinās 
patērētājus.

Grozījums Nr. 143
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā, 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem 
saprotamā veidā, nemazinot šīs 
informācijas kvalitāti un ticamību. 
Iemeslam, lai sniegtu informāciju citā 
veidā, jābūt skaidri pamatotam;

Or. en

Pamatojums

Jāuzsver, ka informācija jāsniedz nespeciālistiem saprotamā valodā, vienlaikus saglabājot tās 
kvalitāti. Turklāt, ņemot vērā to, ka šī informācija jau ir pieejama un pasniegta attiecīgā 
veidā, kā arī lai nemulsinātu sabiedrību, jābūt nopietnam iemeslam pasniegt to atšķirīgā 
veidā.
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Grozījums Nr. 144
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā
veidā;

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to 
pacientiem draudzīgā veidā, neskarot 
pieejamās informācijas saprotamību un 
objektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Lai labāk informētu pacientus un plašu sabiedrību par zālēm ir būtiski uzlabot lietošanas 
pamācības. Tomēr tirdzniecības atļaujas turētājam (TAT) dotā iespēja sniegt galveno 
informāciju citā veidā varētu mulsināt pacientus un plašu sabiedrību, kā arī ļautu TAT sniegt 
neobjektīvu informāciju (piemēram, nepilnīgu informāciju, galveno uzmanību pievēršot zāļu 
iedarbībai un mazinot riskus). Tādēļ ir būtiski uzsvērt, ka šādu informāciju var padarīt 
pieejamu pacientiem draudzīgā veidā, ja nerodas šaubas par informācijas kvalitāti.

Grozījums Nr. 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā
veidā;

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to 
plašai sabiedrībai un tās locekļiem 
saprotamā veidā un neapdraudot 
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informācijas ticamības kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka, sniedzot informāciju citā veidā, jāpaplašina pacientu spēja labāk saprast 
informāciju, un tā jāsniedz pacientiem draudzīgā veidā.

Grozījums Nr. 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā;

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes;

Or. en

Pamatojums

Farmācijas nozarei nav jāļauj izstrādāt „brīvas formas” lietošanas pamācības, kas radītu 
iespēju sniegt izvēlētu informāciju un situāciju, kad apritē būt divu veidu lietošanas 
pamācības: oficiāli apstiprinātā un brīvās formas versija. Drīzāk jāuzlabo oficiālā, 
apstiprinātā lietošanas pamācība un jāpadara tā daudz pieejamāka pacientiem. Lai uzlabotu 
etiķetes un lietošanas pamācības kvalitāti un precizitāti īpaši jāpilnveido Direktīvas 59. pants, 
kas nosaka lietošanas pamācības saturu.

Grozījums Nr. 147
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – ba) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) lietošanas pamācība;

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi ļaut farmācijas nozarei izstrādāt dokumentus, kuros, atdalīti no citiem 
elementiem, izmantoti tikai daži zāļu apraksta kopsavilkuma elementi, kas nepieciešami šo 
aprakstu pareizai izpratnei, kā arī izstrādāt „brīvas formas” lietošanas pamācības. Situācija, 
kad apritē būt divu veidu lietošanas pamācības: oficiāli apstiprinātā un ražotāja radītā brīvās 
formas versija, iespējams, mulsinātu pacientus. Tādējādi būtu iespējams sabiedrībā izplatīt 
zāļu reklāmu, un palielinātos veselības aizsardzības iestāžu administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 148
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo pašreizējā Direktīva 2001/83/EK ļauj izplatīt „faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus [..], ar noteikumu, ka tajos nav zāļu reklāmas” (11. grozījumā 
ierosināts pievienot „informāciju par zāļu ietekmi uz vidi”). Ir svarīgi saglabāt piebildi „ar 
noteikumu, ka tajos nav zāļu reklāmas”, lai saglabātu aizliegumu par tieši patērētājam 
paredzētu reklāmu.
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Grozījums Nr. 149
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts daļēji dublē 86. panta 2. punktā minētos noteikumus. Autors ierosina informāciju 
par ietekmi uz vidi pievienot 86. panta 2. punktā, tādā gadījumā šis noteikums būtu pilnīgi 
lieks.

Grozījums Nr. 150
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

c) informāciju par neizlietoto zāļu vai no 
zālēm radušos atkritumu likvidēšanu, 
norādot jebkādu atbilstīgu savākšanas 
sistēmu;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ko nozīmē informācija par zāļu ietekmi uz vidi. Šā punkta otrā daļa 
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jāsvītro, jo tas nav savienojams ar pašreizējā tiesību akta 86. pantā minētajiem noteikumiem, 
kur jau iekļauti „faktiskus datus saturoši informatīvi paziņojumi un uzziņas materiāls, kas 
attiecas, piemēram, uz iesaiņojuma maiņu, ar narkotikām saistītos vispārīgos piesardzības 
pasākumos ietilpstoši brīdinājumi par blaknēm, tirdzniecības katalogi un cenrāži, ar 
noteikumu, ka tajos nav zāļu reklāmas”, kas nav iekļauti VIII sadaļā.

Grozījums Nr. 151
Daciana Octavia Sârbu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

c) informāciju par neizlietoto zāļu vai no 
zālēm radušos atkritumu likvidēšanu, 
norādot jebkādu atbilstīgu savākšanas 
sistēmu, ar noteikumu, ka tajā nav zāļu 
reklāmas;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ko nozīmē informācija par zāļu ietekmi uz vidi, un nodrošināt, ka tajā nav 
zāļu reklāmas. Šā punkta otrā daļa ir jāsvītro. Tā kā atsauc uz to ir 100.b panta 
c) apakšpunktā, varētu rasties tādi paziņojumi kā, piemēram, „Tā kā mūsdienās zāles XH, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, ir par 20 % dārgākas, nekā agrāk”. Vai: „Jaunajā LK 
iepakojumā ir par 30 tabletēm vairāk, nekā iepriekš”. No tā būtu jāizvairās, jo tā 
nepārprotami ir reklāma.

Grozījums Nr. 152
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
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cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

pieejamību un cenām un faktiskus datus 
saturošus informatīvus paziņojumus, ar 
noteikumu, ka nav veikts salīdzinājums ar 
iepriekšējo situāciju vai tāda paša veida 
citām zālēm, un uzziņas materiālu par 
zālēm, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu, kompensāciju vai 
brīdinājumus par blaknēm;

Or. en

Pamatojums

Daži paskaidrojumi vajadzīgi attiecībā uz informāciju par cenām un kompensāciju, lai 
tirdzniecības atļauju turētāji nesalīdzinātu situācijas vai līdzīgas zāles, tādējādi ietekmējot 
pacientu izvēli. Ir jānodrošina objektīva, uz faktiem pamatota informācija, kas neietvertu 
nekādus pamudinājumus šo produktu iegādāties. Būtu lietderīgi šajā sarakstā iekļaut arī 
kompensācijas statusu, jo arī tas ir uz faktiem balstītas informācijas piemērs, kas būtu 
jāatļauj šajā klauzulā.

Grozījums Nr. 153
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi un 
uzziņas materiālu, kas attiecas, piemēram, 
uz iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm, mijiedarbību ar citām zālēm un 
kontrindikācijām;

Or. en

Pamatojums

Mijiedarbība ar citām zālēm un kontrindikācijas, kā arī brīdinājumi par blaknēm ir vienlīdz 
svarīgi.

Grozījums Nr. 155
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) periodiski atjaunināti ziņojumi par 
zāļu drošumu;

Or. en

Pamatojums

Zinātnisko pētījumu rezultāti ir sabiedrības īpašums un tiem jābūt pieejamiem neatkarīgiem 
pētniekiem, kas vēlas tos analizēt, lai savlaicīgi atklātu zāļu drošuma riskus. Nevajag 
farmācijas nozarei ļaut izstrādāt dokumentus, izmantojot tikai dažus zāļu apraksta 
kopsavilkuma elementus, ne arī izstrādāt lietošanas pamācības „brīvā formā”. Divu veidu 
lietošanas pamācību: oficiāli apstiprinātās un otras  zāļu ražotāja rediģētas  pieejamība, 
iespējams, varētu radīt neskaidrības, jo tādējādi tiktu izplatīta zāļu, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, reklāma, un palielinātos veselības aizsardzības iestāžu administratīvais slogs.
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Grozījums Nr. 156
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 
ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

TAT nav jāļauj publiskot informāciju par bezintervences zinātniskajiem pētījumiem, jo bieži 
vien tie paredzēti reklāmas nolūkiem un netiek regulēti.

Grozījums Nr. 157
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 
ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija uzskata, ka bezintervences zinātniskie pētījumi „bieži ir nekvalitatīvi un vairākumā 
gadījumu paredzēti reklāmas nolūkā”. Turklāt jebkura, ar pētījumiem saistīta atbilstīga 
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informācija jau ir iekļauta lietošanas pamācībā un zāļu apraksta kopsavilkumā, kas savukārt 
iekļauts atļaujas saņemšanas reģistrācijas lietā. Nav nepieciešams ļaut farmācijas nozarei 
kādu informācijas daļu izmantot atrauti no citām tās daļām, kas pareizai izpratnei 
nepieciešamas kopumā. Iepazīstināšana ar konkrētām zālēm jāuzskata par reklāmu.

Grozījums Nr. 158
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 
ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija uzskata, ka bezintervences zinātniskie pētījumi „bieži ir nekvalitatīvi un 
vairākumā gadījumu paredzēti reklāmas nolūkā”(skatīt sabiedriskās apspriešanas par 
farmakoloģisko uzraudzību 3.2.5. punktu). Tāpēc ar tiem nedrīkst pamatot informāciju 
sabiedrībai. Iepazīstināšana ar konkrētām zālēm, kas novērstu vai ārstētu kādu slimību, 
jāuzskata par reklāmu.

Grozījums Nr. 159
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 

svītrots
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ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts attiecas uz kompetentu iestāžu neapstiprinātu informāciju, kas uzskatāma par 
slēptu „piespiedu” informāciju un kas varētu mudināt lietot zāles neatbilstīgam mērķim. 
Komisija norādīja, ka bezintervences zinātniskie pētījumi bieži ir nekvalitatīvi un vairākumā 
gadījumu paredzēti reklāmas nolūkā. Jebkura, ar pētījumiem saistīta atbilstīga informācija 
jau ir iekļauta lietošanas pamācībā un zāļu apraksta kopsavilkumā, kas savukārt iekļauts 
atļaujas saņemšanas reģistrācijas lietā; nav jāļauj farmācijas nozarei kādu zāļu apraksta 
kopsavilkuma daļu izmantot atrauti no konteksta, jo tādējādi būtu iespējams sabiedrībā 
izplatīt reklāmas informāciju.

Grozījums Nr. 160
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 
ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums attiecas uz kompetento iestāžu zāļu reģistrācijas procesā 
neapstiprinātu informāciju, kas faktiski uzskatāma par „piespiedu” informāciju. Jebkura, ar 
pētījumiem saistīta atbilstīga informācija, jau ir iekļauta lietošanas pamācībā un zāļu 
apraksta kopsavilkumā (ZAK), kas savukārt iekļauts atļaujas saņemšanas reģistrācijas lietā.
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Grozījums Nr. 161
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 
ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

d) citu informāciju par zālēm, kas 
iekļautas šajā sadaļā un kas atbilst 
100.d pantā noteiktajiem kritērijiem un 
kas nav paredzēta konkrētu zāļu reklāmai.

Or. en

Pamatojums

Ir grūti saprast ierosinātā teksta formulējumu un piemērot to praksē Dalībvalstīs tas varētu 
radīt atšķirīgu pieeju. Piemēram, varētu tikt apdraudēta arī klīnisko pētījumu pārredzamības 
datu bāzēs ievietotās informācijas par klīniskajiem pētījumiem sniegšana, tādējādi 
nepārprotami kaitējot sabiedrības veselībai, un tas nevarētu būt neviena interesēs.

Grozījums Nr. 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar zālēm saistītu informāciju par 
bezintervences zinātniskajiem pētījumiem 
vai papildu pasākumiem profilaksei un 
ārstēšanai, vai informāciju par zālēm 
saistībā ar stāvokli, kam veic profilaksi vai 
ko ārstē.

d) pasākumus profilaksei un ārstēšanai.
Pirms šīs informācijas publiskošanas to 
rūpīgi pārbauda Aģentūra atbilstīgi 
Regulas EK Nr.  726/2004 20.b panta 
1. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 100.b pants – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) citu 100.d pantā noteiktajiem 
kritērijiem atbilstīgu informāciju par šajā 
sadaļā iekļautajām zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte,  piemēram, 
farmaceitisko un pirmsklīnisko testu 
rezultātus, kas nav paredzēta konkrētu 
zāļu reklāmai.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem jāsniedz iespēja iegūt informāciju par farmaceitiskajiem un pirmsklīniskajiem 
testiem un klīniskajiem pētījumiem. Tomēr, apzinoties šo testu un pētījumu komerciālo 
jutīgumu, farmācijas uzņēmumiem nevar uzlikt pienākumu šādu testu un pētījumu dokumentus 
publiskot; tomēr, ja tās vēlētos, būtu jāļauj tām šādu dokumentāciju publiskot.

Grozījums Nr. 164
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.b pants – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) savu zāļu pirmsklīniskos un klīniskos 
datus.

Or. en

Pamatojums

Zinātnisko pētījumu rezultāti ir sabiedrības īpašums un tiem jābūt pieejamiem neatkarīgiem 
pētniekiem, kas vēlas tos analizēt, lai savlaicīgi atklātu zāļu drošuma riskus. Nevajag 
farmācijas nozarei ļaut izstrādāt dokumentus, izmantojot tikai dažus zāļu apraksta 
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kopsavilkuma elementus, ne arī izstrādāt lietošanas pamācības „brīvā formā”. Divu veidu 
lietošanas pamācību: oficiāli apstiprinātās un otras  zāļu ražotāja rediģētas  pieejamība, 
iespējams, varētu radīt neskaidrības, jo tādējādi tiktu izplatīta zāļu, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, reklāma, un palielinātos veselības aizsardzības iestāžu administratīvais slogs. 

Grozījums Nr. 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplata
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā un radio. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

Kompetentās iestādes apstiprināta 
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem padara 
pieejamu tirdzniecības atļaujas turētājs, 
nevar padarīt pieejamu televīzijā, radio vai 
laikrakstos, žurnālos un līdzīgās 
publikācijās. Tirdzniecības atļaujas 
turētājam jāļauj internetā sniegt 
100.b pantā atļauto informāciju. Plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem nedrīkst 
sniegt nepieprasītu informāciju, to 
nedrīkst sniegt arī aktīvi; to sniedz tikai pa 
šādiem kanāliem:

Or. en

Grozījums Nr. 166
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 

Paziņojumus par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
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sabiedrībai vai tās locekļiem izplata
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā un radio. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

sabiedrībai vai tās locekļiem padara 
pieejamu tirdzniecības atļaujas turētājs, 
nevar padarīt pieejamu televīzijā, interneta 
televīzijā, videopārraidēs, laikrakstos, 
žurnālos un līdzīgās publikācijās vai
radio. To sniedz tikai tirdzniecības 
atļaujas turētāja tīmekļa vietnēs, lai 
novērstu nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem;

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;
c) rakstiskas atbildes uz plašas sabiedrības 
locekļu informācijas pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.
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Grozījums Nr. 167
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplata
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar 
padarīt pieejamu televīzijā un radio. To 
sniedz tikai pa šādiem kanāliem:

Dokumentus par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, 
tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai padara pieejamu vienīgi savā 
tīmekļa vietnē.

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.
b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;
c) rakstiskas atbildes uz plašas sabiedrības 
locekļu informācijas pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.
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Grozījums Nr. 168
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplata
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā un radio. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem padara 
pieejamu tirdzniecības atļaujas turētājs, 
nevar padarīt pieejamu televīzijā, tīmekļa 
vietnēs, radio vai laikrakstos, žurnālos un 
līdzīgās publikācijās. To sniedz tikai pa 
šādiem kanāliem:

Or. en

Pamatojums

Šajā sarakstā jāiekļauj „tīmekļa vietnes”, jo tās plaši izmanto saziņai ar sabiedrību.

Grozījums Nr. 169
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplata
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā un radio. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem padara 
pieejamu tirdzniecības atļaujas turētājs, 
nevar padarīt pieejamu televīzijā, interneta 
televīzijā, videopārraidēs, laikrakstos, 
žurnālos un līdzīgās publikācijās vai
radio. To sniedz tikai pa šādiem kanāliem:

Or. en
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Pamatojums

TAT informācija sabiedrībai par zālēm jāsniedz īpašos saziņas līdzekļos, tostarp TAT tīmekļa 
vietnēs, lai sabiedrība, meklējot informāciju par zālēm, zinātu, kur šo informāciju atrast, un 
apzinātos, ka tās avots ir TAT. Izplatot informāciju televīzijā, interneta televīzijā, radio vai ar 
veselību saistītās publikācijās, pacienti nav pasargāti no nepieprasītas informācijas 
saņemšanas, tādēļ šāds izplatīšanas veids būtu jāaizliedz. Videopārraides tīmekļa vietnēs 
varētu ietvert slēptu reklāmu, un tāpēc tās nevajadzētu atļaut.

Grozījums Nr. 170
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplata
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā un radio. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

 Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem padara 
pieejamu tirdzniecības atļaujas turētājs, 
nevar padarīt pieejamu televīzijā, radio vai 
drukātos plašsaziņas līdzekļos. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

Or. en

Pamatojums

Drukāti materiāli, kas paredzēti izplatīšanai pacientiem, nav piemērots līdzeklis, lai izplatītu 
informāciju par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. To varētu uzskatīt par „piespiedu” 
informāciju, jo direktīvas darbības jomā jāiekļauj vienīgi pacientu aktīvi meklēta informācija. 
Tādēļ jāsvītro iespēja izplatīt informāciju drukātos plašsaziņas līdzekļos.

Grozījums Nr. 171
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts



PE441.215v02-00 96/176 AM\817858LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Informācija, ko sniedz ar veselību saistītās publikācijās, uzskatāma par nepieprasītu 
informāciju. Tādēļ tās nav piemērots izplatīšanas līdzeklis.

Grozījums Nr. 172
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisārs G. Ferhoigens ir paziņojis, ka jebkura publikācija, kurā iekļauta veselības sadaļa, 
uzskatāma par „ar veselību saistītu publikāciju”. Veselībai veltītas sadaļas ir sastopamas 
gandrīz ikvienā drukātā plašsaziņas līdzeklī, gan „dzeltenās preses”, gan arī augstvērtīgos 
preses izdevumos. Tādējādi būtu iespējams ievietot reklāmas drukātajos plašsaziņas līdzekļos. 
Šī klauzula ir viens no visuzskatāmākajiem pierādījumiem tam, ka šis priekšlikums ir slikti 
pamatots. Tā kā drukātie plašsaziņas līdzekļi vēlas piesaistīt jaunus svarīgus klientus, tie 
nevar kalpot sabiedrības veselības interesēm.
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Grozījums Nr. 173
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Informācija, ko sniedz ar veselību saistītās publikācijās, uzskatāma par nepieprasītu 
informāciju, un tādēļ tās nav piemērots izplatīšanas līdzeklis.

Grozījums Nr. 174
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

TAT informācija sabiedrībai par zālēm jāsniedz īpašos saziņas līdzekļos, lai sabiedrība, 
meklējot informāciju par zālēm, zinātu, kur šo informāciju atrast, un apzinātos, ka tās avots ir 
TAT. Izplatot informāciju, piemēram, ar veselību saistītās publikācijās, pacienti nav pasargāti 
no nepieprasītas informācijas saņemšanas, tādēļ šāds izplatīšanas veids būtu jāaizliedz.
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Grozījums Nr. 175
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts,
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

a) bukletus, lietošanas pamācības un citu 
drukātu informāciju, tostarp ar veselību 
saistītas publikācijas, kā definēts Komisijas 
norādījumos attiecībā uz atļauto 
informāciju, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem;

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, ko ietver jēdziens „ar veselību saistītas publikācijas”, un tas, iespējams, var 
radīt atšķirīgu praksi. Tomēr drukāti materiāli ir un paliks svarīgs līdzeklis, ar kura palīdzību 
reaģēt uz iedzīvotāju un pacientu (piemēram, iedzīvotāju grupu, kurām nav piekļuves 
internetam)pieprasījumu pēc labākas piekļuves informācijai par zālēm, kurām vajadzīga 
ārsta recepte, ar noteikumu, ka šo informāciju pieprasa plaša sabiedrība. Ir svarīgi precizēt, 
ka varētu sniegt gan šādus, gan arī citus, atsevišķu dalībvalstu noteiktus, materiālus,  
vienlaikus izslēdzot „piespiedu” informāciju par zālēm tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Grozījums Nr. 176
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 

a) bukletus, lietošanas pamācības un citu 
drukātu informāciju, tostarp ar veselību 
saistītas publikācijas, kā to definē 
dalībvalsts, kurā tiek publicēts, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
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locekļiem. plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, ko ietver jēdziens „ar veselību saistītas publikācijas”, un tas, iespējams, var 
radīt atšķirīgu praksi. Tomēr drukāti materiāli un citi saziņas līdzekļi (piemēram, CD-ROM, 
kas māca lietot zāles droši un efektīvi) ir un paliks svarīgs līdzeklis, ar kura palīdzību reaģēt 
uz iedzīvotāju un pacientu (piemēram, iedzīvotāju grupu, kurām nav piekļuves 
internetam)pieprasījumu pēc labākas piekļuves informācijai par zālēm. Ir svarīgi precizēt, ka 
varētu sniegt gan šādus, gan arī citus, atsevišķu dalībvalstu noteiktus, materiālus, vienlaikus 
izslēdzot „piespiedu” informāciju par zālēm tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Grozījums Nr. 177
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts,
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā 
definēts Komisijas norādījumos attiecībā 
uz atļauto informāciju, piemēram, 
bukletus, lietošanas pamācības un citus 
drukātas informācijas veidus, tostarp 
zinātniski recenzētus medicīnas žurnālus, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir Eiropā izlīdzināt atšķirības attiecībā uz pacientu piekļuvi informācijai, 
tādēļ būtu vajadzīga vienota jēdziena „ar veselību saistītas publikācijas” definīcija. Šajos 
grozījumos paskaidrots, ka ar veselību saistītas publikācijas nav plašsaziņas līdzekļi.
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Grozījums Nr. 178
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē dalībvalsts, kurā tiek publicēts, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem.

a) ar veselību saistītas publikācijas, kā 
definēts Eiropas norādījumos attiecībā uz 
atļauto informāciju, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem.

Or. en

Pamatojums

Ļaujot dalībvalstīm definēt jēdzienu „ar veselību saistītas publikācijas”, netiks īstenots šīs 
Direktīvas pamatmērķis: nodrošināt ES pacientiem un sabiedrībai vienlīdzīgu pieeju 
informācijai (3. apsvērums). 100.g panta 2. punktā ierosinātie Eiropas norādījumi attiecībā 
uz atļauto informāciju nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi informācijai viesiem pacientiem visās 
ES dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 179
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

b) tīmekļa vietnes un citas elektroniskas 
informācijas krātuves par zālēm, izslēdzot 
nepieprasītu izplatīšanu iedzīvotājiem 
plašsaziņas līdzekļos, piemēram, e-pasta
vēstulēs un īsziņās vairākiem adresātiem;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka elektroniskajās informācijas krātuvēs, izņemot tīmekļa vietnes, ir atļauts sniegt 
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augstvērtīgu informāciju, kas nesatur reklāmu. Jau ir pieejami tādi elektroniskie saziņas 
līdzekļi, kas nav tīmekļa vietnes, bet ar kuru palīdzību informācijas meklētāji var piekļūt 
uzziņas materiāliem (piemēram, televizoros vai telefonos pieejams uzziņu teleteksts). Arī 
internets kļūst aizvien dinamiskāks un piedāvā daudz plašākas iespējas, nekā vienkārši 
statiskas tīmekļa vietnes. Ir svarīgi, lai šī direktīva būtu gatava nākotnei.

Grozījums Nr. 180
Miroslav Ouzký

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

b) tīmekļa vietnes un citas elektroniskas 
informācijas krātuves, izslēdzot 
nepieprasītu izplatīšanu iedzīvotājiem 
plašsaziņas līdzekļos, piemēram, e-pasta 
vēstulēs un īsziņās vairākiem adresātiem;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka elektroniskajās informācijas krātuvēs (kas nav uzskatāmas par tīmekļa 
vietnēm)ir atļauts sniegt augstvērtīgu informāciju, kas nesatur reklāmu. Ir svarīgi, lai šī 
direktīva būtu gatava nākotnei, jo internets kļūst aizvien dinamiskāks un piedāvā daudz 
plašākas iespējas, nekā vienkārši statiskas tīmekļa vietnes. Ir atļauta tikai tāda informācija, 
ko pacients var meklēt pats („pieprasīta” informācija), nepieprasīta „piespiedu” informācija 
nav atļauta. Atsauce uz plašsaziņas līdzekļiem uzsver atšķirību starp pieprasītu un piespiedu 
informāciju un nostiprina nepieprasītas informācijas izplatīšanas aizliegumu.

Grozījums Nr. 181
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot b) tirdzniecības atļaujas turētāju tīmekļa 
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nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

vietnes par zālēm, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem;

Or. fr

Pamatojums

Informāciju par zālēm nedrīkst izplatīt tīmekļa vietnēs. Tirdzniecības atļaujas turētāji atbild 
par tiešsaistē ievietotās informācijas saturu.

Grozījums Nr. 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

b) tirdzniecības atļaujas turētāju tīmekļa 
vietnes par zālēm, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem;

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka nekomerciāla informācija par zālēm, ko tirdzniecības atļaujas turētājs padara 
pieejamu plašai sabiedrībai, jāpublicē tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 183
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot b) tirdzniecības atļaujas turētājam 
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nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

piederošas tīmekļa vietnes par zālēm, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem;

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pacienti uzreiz varētu konstatēt, kam pieder tīmekļa vietne. To var 
panākt, vienīgi  iekļaujot (papildus skaidri formulētiem datiem par autoriem utt.) tīmekļa 
vietnes adresē (URL) tirdzniecības atļaujas turētāja nosaukumu. Ir būtiski nodrošināt 
pārredzamību: pacientiem jāzina, kas ir konkrētās informācijas autors (piemēram, farmācijas 
uzņēmumi, medicīnas darbinieki, veselības apdrošinātāji), turklāt ir svarīgi spēt viegli atpazīt 
likumīgas un nelikumīgas tīmekļa vietnes.

Grozījums Nr. 184
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tīmekļa vietnes par zālēm, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem;

b) tirdzniecības atļaujas turētāju tīmekļa 
vietnes par zālēm, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) rakstiskas atbildes uz plašas sabiedrības 
locekļu informācijas pieprasījumiem.

c) atbildes uz plašas sabiedrības locekļu 
informācijas pieprasījumiem.
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Or. en

Pamatojums

Pacienti bieži vien nekavējoties vēlas saņemt tiešu skaidrojumu par lietošanas pamācībā 
sniegto informāciju vai papildu informāciju. Pieprasījums sniegt vienīgi rakstisku atbildi, 
traucēs pacientiem saņemt atbildi  savlaicīgi, un dažos gadījumos tas varētu negatīvi ietekmēt 
viņu veselību. Tādēļ jābūt iespējai sniegt gan rakstiskas, gan mutiskas atbildes uz 
individuāliem informācijas pieprasījumiem par zālēm.

Grozījums Nr. 186
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.c pants – 1.a un 1.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstu kompetentās iestādēm tas
šķiet atbilstīgi, tad tās plašai sabiedrībai 
informāciju par zālēm un citu atbilstīgu 
informāciju par veselības jautājumiem 
var padarīt pieejamu, noslēdzot 
vienošanos ar interneta pakalpojumu 
sniedzējiem, saskaņā ar 
Direktīvas 2009/136 EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem 21. panta 4. punktā 
noteiktajām prasībām uzdodot tiem 
izplatīt informāciju, kas skar sabiedrības 
intereses.
Šajā gadījumā informāciju publisko, 
izmantojot tos pašus informācijas 
līdzekļus, ko izmanto regulārai saziņai 
uzņēmumu un abonentu starpā. Tā kā 
informācija par zālēm nav iekļauta 
Direktīvas 2009/136/EK 21. panta 
4. punkta darbības jomā, interneta 
pakalpojumu sniedzēji var uzticēt valsts 
iestādēm šādu informāciju publiskot.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā 2009/136/EK (UPD) iekļautie paziņojumi sabiedrībai attiecas uz elektronisko 
sakaru pakalpojumiem. Tomēr arī informācija par zālēm un plašāka informācija par 
veselības jautājumiem varētu skart sabiedrības intereses. Tā kā šis informācijas veids nav 
iekļauts UPD, ir ierosināts šo tiesību aktu izmantot, pamatojot interneta pakalpojumu 
sniedzēju un valsts iestāžu brīvprātīgu vienošanos. Šis līdzeklis jāizmanto vienīgi tajos 
gadījumos, kad valsts iestādes uzskata to par nepieciešamu, un tad, ja tas ir efektīvāks, 
salīdzinot ar citiem pastāvīgi lietotiem sakaru līdzekļiem.

Grozījums Nr. 187
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplatītās 
informācijas par apstiprinātām zālēm, 
kam vajadzīga ārsta recepte, saturam un 
pasniegšanas veidam jāatbilst šādiem 
nosacījumiem:

svītrots

a) informācijai jābūt objektīvai un 
pamatotai, tādējādi, ja informācija ir par 
zāļu labumu, tad jāpaziņo arī par risku;
b) jāņem vērā pacientu vispārējās 
vajadzības un cerības;
c) informācijai jāpamatojas uz 
pierādījumiem un jābūt pārbaudāmai un 
jāietver paziņojums par pierādījumu 
līmeni;
d) informācijai jābūt atjaunotai un 
jāietver dati par tās publikāciju vai pēdējo 
pārskatīšanu;
e) informācijai jābūt uzticamai, ar 
pareiziem faktiem un tā nedrīkst būt 
maldinoša;
f) informācijai jābūt plašai sabiedrībai vai 
tās locekļiem saprotamai;
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g) skaidri jānosauc informācijas avots, 
norādot autoru un atsaucoties uz visu 
dokumentāciju, uz kuras pamatojas 
informācija;
a) informācija nedrīkst būt pretrunā ar 
zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas 
kompetentas iestādes.

Or. en

Pamatojums

Uzskaitītie „nosacījumi” nav reāli un nepieļauj pacientiem noderīgu  informāciju (farmācijas 
foruma datu lapa par diabētu, kas tika atsūtīta apspriešanai 2007. gada maijā, tika 
izstrādāta, pamatojoties uz šiem „kvalitātes kritērijiem”, taču to vienprātīgi atzina par 
nekvalitatīvu un nelietderīgu).

Grozījums Nr. 188
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem izplatītās 
informācijas par apstiprinātām zālēm, 
kam vajadzīga ārsta recepte, saturam un 
pasniegšanas veidam jāatbilst šādiem 
nosacījumiem:

svītrots

a) informācijai jābūt objektīvai un 
pamatotai, tādējādi, ja informācija ir par 
zāļu labumu, tad jāpaziņo arī par risku;
b) jāņem vērā pacientu vispārējās 
vajadzības un cerības;
c) informācijai jāpamatojas uz 
pierādījumiem un jābūt pārbaudāmai un 
jāietver paziņojums par pierādījumu 
līmeni;
d) informācijai jābūt atjaunotai un 
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jāietver dati par tās publikāciju vai pēdējo 
pārskatīšanu;
e) informācijai jābūt uzticamai, ar 
pareiziem faktiem un tā nedrīkst būt 
maldinoša;
f) informācijai jābūt plašai sabiedrībai vai 
tās locekļiem saprotamai;
g) skaidri jānosauc informācijas avots, 
norādot autoru un atsaucoties uz visu 
dokumentāciju, uz kuras pamatojas 
informācija;
a) informācija nedrīkst būt pretrunā ar 
zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas 
kompetentas iestādes.

Or. en

Pamatojums

Kamēr tiek sniegta tikai oficiālos dokumentos ietverta informācija, nav nepieciešams ieviest 
kvalitātes kritērijus.

Grozījums Nr. 189
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jāņem vērā pacientu vispārējās
vajadzības un cerības;

b) galvenā uzmanība jāpievērš 
pacientiem, lai labāk īstenotu viņu
vajadzības;

Or. en

Pamatojums

Pārfrāzējums labāk atspoguļo priekšlikuma galvenos mērķus, proti, sniegt tādu informāciju, 
kādu pacienti vēlas un kas labāk atbilst katra pacienta individuālajām vajadzībām.
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Grozījums Nr. 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija, pamatojoties uz 
sabiedrisko apspriešanu ar pacientu un 
patērētāju organizācijām, ārstu un 
farmaceitu organizācijām, dalībvalstīm 
un citām ieinteresētajām pusēm, iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
novērtējuma ziņojumu par zāļu apraksta 
kopsavilkumu un lietošanas pamācību 
salasāmību un precizitāti un to nozīmi 
plašai sabiedrībai un veselības aprūpes 
speciālistiem. Komisija, pamatojoties uz 
minētās informācijas analīzi, vajadzības 
gadījumā ierosina norādījumu 
priekšlikumus, lai uzlabotu zāļu apraksta 
kopsavilkumu un lietošanas pamācību 
modeli un saturu, lai nodrošinātu, ka tas 
ir vērtīgs plašas sabiedrības un veselības 
aprūpes speciālistu informācijas avots.

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, visās dalībvalstīs jāuzlabo zāļu apraksta kopsavilkumu un lietošanas pamācību
salasāmība, precizitāte un saprotamība.

Grozījums Nr. 191
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijā jāietver: 2. Tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai izplatītie 86. panta 2. punktā 
iekļautie faktiskus datus saturošie 
informatīvie paziņojumi par 
apstiprinātām zālēm, kam vajadzīga ārsta 
recepte ietver:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu vienīgi par 
reklāmas atgādnēm vai tirdzniecības atļaujas turētāja nosaukuma reklāmas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 192
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – ievaddaļa
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijā jāietver: 2. Tirdzniecības atļaujas turētāja plašai 
sabiedrībai izplatītie 86. panta 2. punktā 
iekļautie faktiskus datus saturošie 
informatīvie paziņojumi par 
apstiprinātām zālēm, kam vajadzīga ārsta 
recepte ietver:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka šis pants attiecas uz informāciju, ko sniedz tirdzniecības atļaujas 
turētājs.
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Grozījums Nr. 193
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paziņojumu, ka informācija paredzēta, 
lai atbalstītu, nevis aizvietotu pacienta un 
veselības aprūpes speciālistu attiecības un 
ka jāsazinās ar veselības aprūpes 
speciālistu, ja pacients grib noskaidrot 
sniegto informāciju;

b) paziņojumu, ka paziņojums paredzēts, 
lai atbalstītu, nevis aizvietotu pacienta un 
veselības aprūpes speciālistu attiecības un 
ka jāsazinās ar veselības aprūpes 
speciālistu, ja pacients grib noskaidrot 
sniegto informāciju;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu vienīgi par 
reklāmas atgādnēm vai tirdzniecības atļaujas turētāja nosaukuma reklāmas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 194
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paziņojums, kas norāda, ka informāciju
izplata tirdzniecības atļaujas turētājs;

c) paziņojums, kura ievaddaļā norādīts, ka 
paziņojumu izplata tirdzniecības atļaujas 
turētāja vārdā;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu vienīgi par 
reklāmas atgādnēm vai tirdzniecības atļaujas turētāja nosaukuma reklāmas līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 195
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paziņojums, kas norāda, ka informāciju 
izplata tirdzniecības atļaujas turētājs;

c) paziņojums, kas norāda, ka informāciju 
izplata [tirdzniecības atļaujas turētāja
nosaukums];

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „tirdzniecības atļaujas turētājs” parasti netiek lietots, un tas nav saprotams plašai 
sabiedrībai. Patērētājiem ir tiesības zināt uzņēmuma, kas maksā par informācijas izplatīšanu 
un kas atbild un galvo par sniegto informāciju, nosaukumu.

Grozījums Nr. 196
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 100.d pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) paziņojums, kas norāda, ka informāciju 
izplata tirdzniecības atļaujas turētājs;

c) paziņojums, kas norāda, ka informāciju 
padara pieejamu tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai tā vārdā;

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļaujas turētāja vārdā informāciju var izplatīt trešās personas. Paziņojumu 
adresāti var nesaprast jēdziena „tirdzniecības atļaujas turētājs” nozīmi. Paziņojums, kurā 
norādīts tirdzniecības atļaujas turētāja nosaukums, ir lietderīgāks un saprotamāks.



PE441.215v02-00 112/176 AM\817858LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 197
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasta adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt piezīmes 
tirdzniecības atļaujas turētājam.

d) biroja adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt piezīmes 
vai pieprasīt papildu informāciju
tirdzniecības atļaujas turētājam.

Or. en

Pamatojums

Vārds „biroja” ir labāks par vārdu „pasta”.

Grozījums Nr. 198
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasta adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt 
piezīmes valsts kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Plašai sabiedrībai jāzina, kā maldinošas vai neatbilstīgas informācijas gadījumā sazināties 
ar attiecīgajām iestādēm.
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Grozījums Nr. 199
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasta adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt 
piezīmes valsts kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Ja lasītājs saprot, ka informācija ir maldinoša vai neatbilstīga, viņam/viņai jāzina, kur 
iesniegt sūdzību. Paziņojums par ziņojumu par blaknēm atbilst Direktīvas par farmakoloģisko 
uzraudzību noteikumiem.

Grozījums Nr. 200
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasta adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt 
piezīmes valsts kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – db) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) paziņojums, kas norāda, ka plašas 
sabiedrības locekļi ir mudināti par 
jebkuriem aizdomīgiem zāļu  blakņu 
gadījumiem  ziņot saviem ārstiem, 
veselības aprūpes speciālistiem vai 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
norādot šīs kompetentās iestādes 
nosaukumu, e-pasta, pasta adresi un/vai 
telefona numuru.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – db) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) paziņojums, kas norāda, ka plašas 
sabiedrības locekļiem par jebkādiem 
aizdomīgiem zāļu  blakņu gadījumiem 
jāziņo saviem ārstiem, veselības aprūpes 
speciālistiem vai dalībvalsts kompetentajai 
iestādei.

Or. en

Pamatojums

Paziņojums saskaņā ar kompromisu, kas izstrādāts farmakoloģiskās uzraudzības 
likumdošanas procesa gaitā.

Grozījums Nr. 203
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 2. punkts – db) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) paziņojums, kas norāda, ka plašas 
sabiedrības locekļiem par visiem 
aizdomīgiem zāļu, kuru iegādei vajadzīga 
recepte, blakņu gadījumiem jāziņo saviem 
ārstiem, veselības aprūpes speciālistiem 
vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Paziņojums par ziņojumu par blaknēm atbilst Direktīvas par farmakoloģisko uzraudzību 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 204
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā informācijā nav jāietver: 3. Faktiskus datus saturošos informatīvos 
paziņojumos nav jāietver:

Or. en

Pamatojums

Tikai ticama, salīdzinoša informācija nodrošina pacientiem iespēju izdarīt apzinātu izvēli. Ir 
svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu reklāmas 
izplatīšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 205
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu salīdzinājumus; svītrots

Or. en

Pamatojums

Diemžēl vēl nav veikta zāļu salīdzināšana. Tāpēc nav arī vajadzīgs to šeit minēt.

Grozījums Nr. 206
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu salīdzinājumus; svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu reklāmas 
izplatīšanas nolūkā. Papildus jāuzsver atšķirība starp informāciju un reklāmu.

Grozījums Nr. 207
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu salīdzinājumus; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tikai ticama, salīdzinoša informācija nodrošina pacientiem iespēju izdarīt apzinātu izvēli. Ir 
svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu reklāmas 
izplatīšanas nolūkā.

Grozījums Nr. 208
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) zāļu salīdzinājumus; a) zāļu kvalitātes, drošuma un iedarbības
salīdzinājumus, ja tos neizplata 
tirdzniecības atļauju turētājs:

- ja šie salīdzinājumi iekļauti oficiāli 
apstiprinātos dokumentos, piemēram zāļu 
apraksta kopsavilkumā;
- ja šie salīdzinājumi pamatoti ar 
salīdzinošiem, zinātniskiem pētījumiem, 
ko publicējušas dalībvalstu attiecīgās 
iestādes vai Eiropas Zāļu aģentūra;
- ja šie salīdzinājumi iekļauti Regulas 
(EK) Nr. 726/2004 13. pantā minētajos 
Eiropas publiskā novērtējuma ziņojumos, 
kuros jāaplūko citas ārstēšanas metodes 
un jauno zāļu iespējamā terapeitiskā 
vērtība.

Or. en

Pamatojums

Šie salīdzinājumi iekļauti dažu zāļu apraksta kopsavilkumā un lietošanas pamācībās. Šo jau 
esošo salīdzinājumu izslēgšana tirdzniecības atļaujas turētājiem būtībā prasītu sniegt 
nepilnīgu informāciju. Tas kaitētu arī apstiprināšanas procesam. Nevajadzētu pārāk zemu 
novērtēt neatkarīgu valsts iestāžu un EZA salīdzinošus zinātniskus pētījumus par dažādu zāļu 
kvalitāti, drošumu un iedarbību, jo tie var būt vērtīgs patērētāju informācijas avots.
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Grozījums Nr. 209
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nekādi pamudinājumi vai reklāma, 
kas mudinātu iegādāties zāles;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi novērst faktiskus datus saturošu informatīvu paziņojumu izmantošanu reklāmas 
izplatīšanas nolūkā. Būtu vairāk jāuzsver atšķirība starp informācijas sniegšanu un reklāmu.

Grozījums Nr. 210
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 3. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informācija par citām zālēm, kuru 
izplatīšanai farmācijas uzņēmumam nav 
tirdzniecības atļaujas;

Or. en

Pamatojums

Trešo pušu uzņēmumu maldinošas informācijas kampaņas par zālēm, kas nav saņēmušas 
kompetento iestāžu tirdzniecības atļaujas, jāaizliedz ar jebkādiem līdzekļiem. Šis aizliegums 
jāpaplašina arī attiecībā uz reklāmas un informācijas izplatīšanu veselības aprūpes 
speciālistiem. Piemēram, plašai sabiedrībai domātas oriģinālo zāļu ražotāju maldinošas 
informācijas kampaņas par ģenēriskajām zālēm starpziņojumā par farmācijas nozares 
apsekojumu tika nosauktas par vienu no kavēšanas stratēģijas veidiem.
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Grozījums Nr. 211
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija, pamatojoties uz 
sabiedrisko apspriešanu, kurā iesaistītas 
pacientu un patērētāju organizācijas,
ārstu un farmaceitu organizācijas, 
dalībvalstis un citas ieinteresētās puses, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu par zāļu 
apraksta kopsavilkumu un lietošanas 
pamācību saprotamību un precizitāti un 
to nozīmi plašai sabiedrībai un veselības 
aprūpes speciālistiem. Pamatojoties uz 
minētās informācijas analīzi, Komisija 
vajadzības gadījumā ierosina norādījumu 
priekšlikumus, lai uzlabotu zāļu apraksta 
kopsavilkumu un lietošanas pamācību 
modeli un saturu, lai nodrošinātu, ka tas 
ir vērtīgs plašas sabiedrības un veselības 
aprūpes speciālistu informācijas avots.

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, visās dalībvalstīs jāuzlabo zāļu apraksta kopsavilkumu un lietošanas pamācību
salasāmība, precizitāte un saprotamība.

Grozījums Nr. 212
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo
zāļu apraksts un lietošanas pamācība ir 
pieejamas tās dalībvalsts oficiālajās 
valodās, kurā zāles apstiprinātas.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs ievietotā kompetento iestāžu 
apstiprinātā tirgoto zāļu, kurām vajadzīga 
ārsta recepte, apraksta un lietošanas 
pamācības pēdējā atjaunināto redakcija ir 
pieejama tās dalībvalsts oficiālajās 
valodās, kurā zāles apstiprinātas.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļaujas turētājs savā tīmekļa vietnē regulāri atjaunina dokumentus par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte.

Grozījums Nr. 213
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK 
100.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo 
zāļu apraksts un lietošanas pamācība ir 
pieejamas tās dalībvalsts oficiālajās 
valodās, kurā zāles apstiprinātas.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo 
zāļu precīzs apraksts un lietošanas 
pamācība ir pieejamas tās dalībvalsts 
oficiālajās valodās, kurā zāles 
apstiprinātas.

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo 
zāļu apraksts un lietošanas pamācība ir 
pieejamas tās dalībvalsts oficiālajās 
valodās, kurā zāles apstiprinātas.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur publisko dokumentus par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, 
attiecīgo zāļu patiess apraksts un lietošanas 
pamācība ir pieejamas tās dalībvalsts 
oficiālajās valodās, kurā zāles 
apstiprinātas.

Or. en

Pamatojums

Publiskotajai informācija jābūt negrozītai un pilnīgai.

Grozījums Nr. 215
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK 
100.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo 
zāļu apraksts un lietošanas pamācība ir 
pieejamas tās dalībvalsts oficiālajās 
valodās, kurā zāles apstiprinātas.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo 
zāļu patiess apraksts un lietošanas 
pamācība ir pieejamas tās dalībvalsts 
oficiālajās valodās, kurā zāles 
apstiprinātas.

Or. en

Pamatojums

Apstiprinātajai informācija jābūt negrozītai un pilnīgai.
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Grozījums Nr. 216
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka katrā 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnē, kas attiecas uz zālēm, kurām 
vajadzīga recepte, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004  
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā un 
57. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem ievietota skaidri saskatāma 
saite uz attiecīgu Kopienas datubāzi 
(turpmāk tekstā  „EudraPharm 
datubāze”).

Or. en

Pamatojums

Saite uz EudraPharm datubāzi, kas paredzēta kā „informācijas avots par visām Eiropas 
Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā apstiprinātām cilvēkiem paredzētām vai arī 
veterinārām zālēm”, veicinātu sabiedrības informētību par šo Kopienas datubāzi, kas piedāvā 
plašas funkcijas un meklēšanas iespējas.

Grozījums Nr. 217
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK 
100.e pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka katrā 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnē, kas attiecas uz zālēm, kurām 
vajadzīga recepte, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004  
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57. panta 1. punkta l) apakšpunktā un 
57. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem ievietota skaidri saskatāma 
saite uz attiecīgu Kopienas datubāzi un uz 
Direktīvas 106. pantā un 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantā 
minēto dalībvalsts vai Kopienas zāļu 
drošumam veltītu tīmekļa portālu.

Or. en

Pamatojums

Saite uz EudraPharm datubāzi veicinātu pacientu informētību par šo vērtīgo informācijas 
avotu, kas piedāvā plašas funkcijas un meklēšanas iespējas. Saite uz valsts un Kopienas zāļu 
drošumam veltītiem tīmekļa portāliem ļautu pacientiem piekļūt papildu informācijai par zāļu 
drošumu.

Grozījums Nr. 218
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka katrā 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnē, kas attiecas uz zālēm, kurām 
vajadzīga recepte, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004  
57. panta 1. punkta l) apakšpunktā un 
57. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem ievietota skaidri saskatāma 
saite uz attiecīgu Kopienas datubāzi 
(turpmāk tekstā  „EudraPharm 
datubāze”).

Or. en

Pamatojums

Šāda saite uz EudraPharm datubāzi, kas paredzēta kā „informācijas avots par visām Eiropas 
Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā apstiprinātām cilvēkiem paredzētām vai arī 
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veterinārām zālēm”, veicinātu sabiedrības informētību par šo Kopienas datubāzi, kas piedāvā 
plašas funkcijas un meklēšanas iespējas.

Grozījums Nr. 219
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Aģentūra EudraPharm datubāzē un 
dalībvalstu kompetentās iestādes savās 
tīmekļa vietnē ievieto šādu dokumentu 
pēdējo atjaunināto redakciju:
- zāļu raksturojuma apstiprinātu 
kopsavilkumu;
- apstiprinātu lietošanas pamācību;
- primārā un sekundārā iesaiņojuma, kā 
arī jebkuru komplektā iekļauto 
papildierīču paraugus;
- publiskā novērtējuma ziņojumus (PNZ), 
un, ja pieejams, kopsavilkumu, kas 
uzrakstīts sabiedrībai saprotamā veidā.
Dalībvalstu kompetentās iestādes katrā 
tīmekļa lapā, kas attiecas uz zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, ievieto saiti uz 
attiecīgo EudraPharm datubāzes tīmekļa 
lapu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izlīdzināt atšķirības gan valsts līmenī katrā dalībvalstī, gan arī Kopienas līmenī, 
nodrošinot sabiedrībai piekļuvi obligātai informācijai (marķējums, zāļu apraksts, lietošanas 
pamācības, iesaiņojuma paraugi) un zinātniskai informācijai (publiskā novērtējuma 
ziņojumi). Valsts kompetentās iestādes tīmekļa vietnē ievietojot saiti uz EudraPharm datubāzi, 
tiktu veicināta sabiedrības informētība par šo Kopienas datubāzi, kas piedāvā plašas 
funkcijas un meklēšanas iespējas.
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Grozījums Nr. 220
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 100.e pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Aģentūra EudraPharm datubāzē un 
dalībvalstu kompetentās iestādes savās 
tīmekļa vietnē ievieto šādu dokumentu 
pēdējo atjaunināto redakciju:
- apstiprinātu zāļu apraksta 
kopsavilkumu;
- apstiprinātu lietošanas pamācību;
- primārā un sekundārā iesaiņojuma, kā 
arī jebkuru komplektā iekļauto 
papildierīču paraugus;
- publiskā novērtējuma ziņojumus (PNZ), 
un, ja pieejams, kopsavilkumu, kas 
uzrakstīts sabiedrībai saprotamā veidā.
Dalībvalstu kompetentās iestādes katrā 
tīmekļa lapā, kas attiecas uz zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, ievieto saiti uz 
attiecīgo EudraPharm datubāzes tīmekļa 
lapu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izlīdzināt atšķirības gan valsts līmenī katrā dalībvalstī, gan arī Kopienas līmenī, 
nodrošinot sabiedrībai piekļuvi obligātai (marķējums, zāļu apraksts, lietošanas pamācības, 
iesaiņojuma paraugi) un zinātniskai informācijai (publiskā novērtējuma ziņojumi). Valsts 
kompetentās iestādes tīmekļa vietnē ievietojot saiti uz EudraPharm datubāzi, tiktu veicināta 
sabiedrības informētība par šo Kopienas datubāzi, kas piedāvā plašas funkcijas un 
meklēšanas iespējas.
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Grozījums Nr. 221
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis valsts kompetentās 
iestādes tīmekļa vietnē publisko 
apstiprinātu un atjauninātu zāļu 
aprakstu, marķējumu un lietošanas 
pamācību, publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, un tā apkopojumu, ja tāds 
pieejams.
Valstu kompetento iestāžu attiecīgajās 
tīmekļa vietnēs jāievieto saite uz 
EudraPharm tīmekļa vietni.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jānosaka kompetento iestāžu pienākumi.

Grozījums Nr. 222
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis valsts kompetentās 
iestādes tīmekļa vietnē publisko 
apstiprinātu un atjauninātu zāļu 
aprakstu, marķējumu un lietošanas 
pamācību, publiski pieejamu novērtējuma 
redakciju, un tā apkopojumu, ja tāds 
pieejams. Valstu kompetento iestāžu 
tīmekļa vietnēs jāievieto saite uz 
EudraPharm tīmekļa vietni.
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējie tiesību akti jau pieprasa dalībvalstīm publiskot šo informāciju, taču ir svarīgi 
precizēt šo pienākumu un nodrošināt patērētāju piekļuvi informācijai internetā.

Grozījums Nr. 223
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK 
100.e pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Regulas (EK) Nr. 726/2004 13. pantā 
minēto Eiropas publiskā novērtējuma 
ziņojumu kopsavilkumā jāaplūko arī citas 
ārstēšanas metodes un jauno zāļu 
terapeitiskās vērtības pārliecinoši piemēri.

Or. en

Pamatojums

Tikai ticama, salīdzinoša informācija nodrošina pacientiem iespēju izdarīt apzinātu izvēli. 
Dažos zāļu aprakstos un lietošanas pamācībās jau ir iekļauta šāda salīdzinoša informācija. 
Šo informāciju vajadzētu vispārināt un regulāri iekļaut Eiropas publiskā novērtējuma 
ziņojumu kopsavilkuma attiecīgajā sadaļā. Piemēram, sadaļā „Kāpēc šīs zāles ir 
apstiprinātas?” jāaplūko ne vien citas pieejamās ārstēšanas metodes, bet arī jauno zāļu 
terapeitiskās vērtības pārliecinoši piemēri (zāļu iedarbības, drošuma vai izdevīguma 
„pievienotā terapeitiskā vērtība”).

Grozījums Nr. 224
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Regulas (EK) Nr. 726/2004 13. pantā 
minēto Eiropas publiskā novērtējuma 
ziņojumu kopsavilkumā jāaplūko arī citas 
ārstēšanas metodes un jauno zāļu 
terapeitiskās vērtības pārliecinoši piemēri.

Or. en

Pamatojums

Tikai ticama, salīdzinoša informācija nodrošina pacientiem iespēju izdarīt apzinātu izvēli. 
Dažos zāļu aprakstos un lietošanas pamācībās jau ir iekļauta šāda salīdzinoša informācija. 
Šo informāciju vajadzētu vispārināt un regulāri iekļaut Eiropas publiskā novērtējuma 
ziņojumu kopsavilkuma attiecīgajā sadaļā. Piemēram, sadaļā „Kāpēc šīs zāles ir 
apstiprinātas?” jāaplūko ne vien citas pieejamās ārstēšanas metodes, bet arī jauno zāļu 
terapeitiskās vērtības pārliecinoši piemēri (zāļu iedarbības, drošuma vai izdevīguma 
„pievienotā terapeitiskā vērtība”).

Grozījums Nr. 225
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK 
100.e pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Regulas (EK) Nr. 726/2004 13. pantā 
minēto Eiropas publiskā novērtējuma 
ziņojumu kopsavilkumam saskaņā ar 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
noteiktajām prasībām jāpievieno saite uz 
klīnisko pētījumu rezultātu datubāzi 
(turpmāk tekstā  „EudraCT datubāze”).

Or. en

Pamatojums

Šāda saite uz EudraCT datubāzi atvieglotu piekļuvi zinātnisko pētījumu rezultātiem. 
Zinātnisko pētījumu rezultātiem ir būtiska nozīme ticamas informācijas sagatavošanā un tās 
izpratnes veicināšanā.
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Grozījums Nr. 226
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK 
100.e pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.e pantā iekļauj šādu punktu:
1.c Regulas (EK) Nr. 726/2004 13. pantā 
minēto Eiropas publiskā novērtējuma 
ziņojumu kopsavilkumam saskaņā ar 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
noteiktajām prasībām jāpievieno saite uz 
klīnisko pētījumu rezultātu datubāzi 
(turpmāk tekstā  „EudraCT datubāze”).

Or. en

Pamatojums

Šāda saite uz EudraCT datubāzi atvieglotu piekļuvi zinātnisko pētījumu rezultātiem. 
Zinātnisko pētījumu rezultātiem ir būtiska nozīme ticamas informācijas sagatavošanā un tās 
izpratnes veicināšanā.

Grozījums Nr. 227
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.e pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka plašas 
sabiedrības locekļi informācijas par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, 
pieprasījumus tirdzniecības atļaujas 
turētājam var iesniegt jebkurā no Kopienas 
oficiālajām valodām, kuras ir oficiālās 
valodas tajās dalībvalstīs, kurās 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka plašas 
sabiedrības locekļi informācijas par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, 
pieprasījumus tirdzniecības atļaujas 
turētājam var iesniegt jebkurā no Kopienas 
oficiālajām valodām, kuras ir oficiālās 
valodas tajās dalībvalstīs, kurās 
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apstiprinātas zāles. Atbilde jāsniedz 
valodā, kurā bija pieprasījums.

apstiprinātas zāles. Atbilde jāsniedz 
valodā, kurā bija pieprasījums. 
Tirdzniecības atļaujas turētājs 
pieprasījumu un atbildi uzglabā 10 gadus 
pēc tā saņemšanas un pēc pieprasījuma 
iesniedz kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļaujas turētājam jāuzglabā sabiedrības jautājumi un uz tiem sniegtās 
atbildes, lai vajadzības gadījumā šos dokumentus iesniegtu kompetentajām iestādēm 
pārbaudei.

Grozījums Nr. 228
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
 100.e pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka plašas 
sabiedrības locekļi informācijas par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, 
pieprasījumus tirdzniecības atļaujas 
turētājam var iesniegt jebkurā no Kopienas 
oficiālajām valodām, kuras ir oficiālās 
valodas tajās dalībvalstīs, kurās 
apstiprinātas zāles. Atbilde jāsniedz 
valodā, kurā bija pieprasījums.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka plašas 
sabiedrības locekļi informācijas par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, 
pieprasījumus tirdzniecības atļaujas 
turētājam var iesniegt jebkurā no Kopienas 
oficiālajām valodām, kuras ir oficiālās 
valodas tajās dalībvalstīs, kurās 
apstiprinātas zāles. Atbilde jāsniedz 
valodā, kurā bija pieprasījums. Atbildes 
jāglabā, lai tās būtu pieejamas valsts 
kompetentajām iestādēm pārbaudei.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļaujas turētājam jāsaglabā atbildes, lai dalībvalstu kompetentās iestādes tās 
ērti varētu pārbaudīt.
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Grozījums Nr. 229
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, neuzliekot nesamērīgu 
slogu tirdzniecības atļaujas turētājam, 
nodrošina, ka tirdzniecības atļaujas 
turētājs invalīdiem padara pieejamu 
informāciju saskaņā ar šo sadaļu.

1. Dalībvalstis invalīdiem padara pieejamu 
informāciju saskaņā ar šo sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis, neuzliekot nesamērīgu 
slogu tirdzniecības atļaujas turētājam, 
nodrošina, ka tirdzniecības atļaujas 
turētājs invalīdiem padara pieejamu 
informāciju saskaņā ar šo sadaļu.

1. Dalībvalstis invalīdiem padara pieejamu 
informāciju saskaņā ar šo sadaļu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis atbild par svarīgas informācijas veselības jomā pieejamību invalīdiem.

Grozījums Nr. 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošas un 
efektīvas uzraudzības metodes, lai 
izvairītos no ļaunprātības, kad
tirdzniecības atļaujas turētājs plašai 
sabiedrībai un tās locekļiem izplata 
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte.

1. Dalībvalstis novērš ļaunprātības,
nodrošinot, ka vienīgi tirdzniecības 
atļaujas turētājs plašai sabiedrībai un tās 
locekļiem sniedz informāciju; tas sniedz 
tikai tādu informāciju par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, ko 
apstiprinājušas kompetentās iestādes, un 
tikai tādā veidā, kas ir apstiprināts 
informācijas izplatīšanai. Šā noteikuma 
pārkāpumu gadījumos dalībvalstis var 
turpināt piemērot līdz 2008. gada 
31. decembrim  ieviestos uzraudzības 
mehānismus. Šīs sistēmas pārbauda un 
apstiprina Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošas un 
efektīvas uzraudzības metodes, lai 
izvairītos no ļaunprātības, kad tirdzniecības 
atļaujas turētājs plašai sabiedrībai un tās 
locekļiem izplata informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte.

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošas un 
efektīvas uzraudzības metodes, lai 
izvairītos no ļaunprātības, kad tirdzniecības 
atļaujas turētājs plašai sabiedrībai un tās 
locekļiem padara pieejamus paziņojumus
par apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
ārsta recepte.

Or. en

Pamatojums

Amerikas Savienotajās valstīs nepārprotami neveiksmīgi izrādījušies mēģinājumi uzraudzīt 
tiešo reklāmu patērētājiem, bet Eiropā   tiešās reklāmas zāļu recepšu izrakstītājiem 
kontroles pasākumi. Attiecīgās regulatīvās iestādes pārāk vēlu atklāj pārkāpumus, bieži vien 
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tad, kad kaitējums jau nodarīts, un ir sarežģīti piemērot soda sankcijas. Tādi pasākumi kā 
pašregulācija un kopregulācija, pat ja tos veic saskaņā ar labas vadības kodeksu, nevar 
nodrošināt pareizu neatkarīgu uzraudzību.

Grozījums Nr. 233
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošas un 
efektīvas uzraudzības metodes, lai 
izvairītos no ļaunprātības, kad tirdzniecības 
atļaujas turētājs plašai sabiedrībai un tās 
locekļiem izplata informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte.

1. Dalībvalstis un Eiropas Komisija
nodrošina atbilstošas un efektīvas 
uzraudzības metodes, lai izvairītos no 
ļaunprātības, kad tirdzniecības atļaujas 
turētājs plašai sabiedrībai un tās locekļiem 
izplata informāciju par apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā grūtības, ar ko saskaras dažas dalībvalstis, izveidojot un ieviešot atbilstīgas 
uzraudzības sistēmas, ir svarīgi, lai Eiropas Komisija ciešāk iesaistītos šajā uzraudzībā.

Grozījums Nr. 234
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šādas metodes pamatā ir informācijas
kontrole pirms tās izplatīšanas, izņemot

 Šādas metodes pamatā ir paziņojumu
kontrole pirms to izplatīšanas, izņemot

Or. en
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Pamatojums

Amerikas Savienotajās valstīs nepārprotami neveiksmīgi izrādījušies mēģinājumi uzraudzīt 
tiešo reklāmu patērētājiem, bet Eiropā   tiešās reklāmas zāļu recepšu izrakstītājiem 
kontroles pasākumi. Attiecīgās regulatīvās iestādes pārāk vēlu atklāj pārkāpumus, bieži vien 
tad, kad kaitējums jau nodarīts, un ir sarežģīti piemērot soda sankcijas. Tādi pasākumi kā 
pašregulācija un kopregulācija, pat ja tos veic saskaņā ar labas vadības kodeksu, nevar 
nodrošināt pareizu neatkarīgu uzraudzību.

Grozījums Nr. 235
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

informācijas saturu jau ir apstiprinājusi 
kompetentā iestāde; vai

- dokumentus jau ir apstiprinājusi 
kompetentā iestāde;

Or. en

Pamatojums

Publiskotās informācijas saturu vairs nav nepieciešams pārbaudīt, jo šos dokumentus jau ir 
apstiprinājušas kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 236
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- cits mehānisms nodrošina līdzīgu 
atbilstošas un efektīvas uzraudzības 
līmeni.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Iepriekšēja apstiprināšana ir vienīgā pieņemamā uzraudzības metode.

Grozījums Nr. 237
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- cits mehānisms nodrošina līdzīgu 
atbilstošas un efektīvas uzraudzības 
līmeni.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Amerikas Savienotajās valstīs nepārprotami neveiksmīgi izrādījušies mēģinājumi uzraudzīt 
tiešo reklāmu patērētājiem, bet Eiropā   tiešās reklāmas zāļu recepšu izrakstītājiem 
kontroles pasākumi. Attiecīgās regulatīvās iestādes pārāk vēlu atklāj pārkāpumus, bieži vien 
tad, kad kaitējums jau nodarīts, un ir sarežģīti piemērot soda sankcijas. Tādi pasākumi kā 
pašregulācija un kopregulācija, pat ja tos veic saskaņā ar labas vadības kodeksu, nevar 
nodrošināt pareizu neatkarīgu uzraudzību.

Grozījums Nr. 238
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- cits mehānisms nodrošina līdzīgu 
atbilstošas un efektīvas uzraudzības līmeni.

- cits mehānisms nodrošina līdzīgu 
atbilstošas, no nozares neatkarīgas un 
efektīvas uzraudzības līmeni.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā šeit runāts par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, un tāpēc tā ir ārkārtīgi jutīga 
informācija, jānodrošina regulatīvo iestāžu neatkarība no jebkādas tirdzniecības atļaujas 
turētāja ietekmes.

Grozījums Nr. 239
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodes var ietvert informācijas par 
zālēm brīvprātīgu kontroli, ko veic 
pašregulācijas vai kopregulācijas iestādes, 
kā arī šo iestāžu iesaistīšanu, ja lietas 
izskatīšana šajās iestādēs ir iespējama 
papildus dalībvalstīs iespējamai 
izskatīšanai tiesās vai administratīvās 
iestādēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Daudzas dalībvalstis uzskata, ka brīvprātīga informācijas kontroles sistēma, ko veic 
pašregulācijas vai kopregulācijas iestādes, nav pietiekami stingra. Neraugoties uz to, dažas 
dalībvalstis izmanto pašregulācijas sistēmas. Pašregulācijas sistēmu efektivitāte un stingrība 
lielā mērā ir atkarīga no sabiedrības uzskatiem kultūras un juridiskajos jautājumos, tāpēc 
visās dalībvalstīs šo sistēmu nevar reglamentēt.

Grozījums Nr. 240
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodes var ietvert informācijas par 
zālēm brīvprātīgu kontroli, ko veic 
pašregulācijas vai kopregulācijas iestādes, 
kā arī šo iestāžu iesaistīšanu, ja lietas 
izskatīšana šajās iestādēs ir iespējama 
papildus dalībvalstīs iespējamai 
izskatīšanai tiesās vai administratīvās 
iestādēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepriekšēja apstiprināšana ir vienīgā pieņemamā uzraudzības metode.

Grozījums Nr. 241
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
2001/838/EC 
100.g pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodes var ietvert informācijas par 
zālēm brīvprātīgu kontroli, ko veic 
pašregulācijas vai kopregulācijas iestādes, 
kā arī šo iestāžu iesaistīšanu, ja lietas 
izskatīšana šajās iestādēs ir iespējama 
papildus dalībvalstīs iespējamai 
izskatīšanai tiesās vai administratīvās 
iestādēs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Amerikas Savienotajās valstīs nepārprotami neveiksmīgi izrādījušies mēģinājumi uzraudzīt 
tiešo reklāmu patērētājiem, bet Eiropā   tiešās reklāmas zāļu recepšu izrakstītājiem 
kontroles pasākumi. Attiecīgās regulatīvās iestādes pārāk vēlu atklāj pārkāpumus, bieži vien 
tad, kad kaitējums jau nodarīts, un ir sarežģīti piemērot soda sankcijas. Tādi pasākumi kā 
pašregulācija un kopregulācija, pat ja tos veic saskaņā ar labas vadības kodeksu, nevar 
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nodrošināt pareizu neatkarīgu uzraudzību.

Grozījums Nr. 242
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodes var ietvert informācijas par zālēm 
brīvprātīgu kontroli, ko veic pašregulācijas
vai kopregulācijas iestādes, kā arī šo 
iestāžu iesaistīšanu, ja lietas izskatīšana 
šajās iestādēs ir iespējama papildus 
dalībvalstīs iespējamai izskatīšanai tiesās 
vai administratīvās iestādēs.

Metodes var ietvert informācijas par zālēm 
brīvprātīgu kontroli, ko veic kopregulācijas 
iestādes, kā arī šo iestāžu iesaistīšanu, ja 
lietas izskatīšana šajās iestādēs ir iespējama 
papildus dalībvalstīs iespējamai 
izskatīšanai tiesās vai administratīvās 
iestādēs.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no informācijas ļaunprātīgas izmantošanas, ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu 
uzraudzības sistēmu. Pašregulācija nešķiet pietiekami stingrs līdzeklis šā mērķa īstenošanai.

Grozījums Nr. 243
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Metodes var ietvert informācijas par zālēm 
brīvprātīgu kontroli, ko veic pašregulācijas
vai kopregulācijas iestādes, kā arī šo 
iestāžu iesaistīšanu, ja lietas izskatīšana 
šajās iestādēs ir iespējama papildus 
dalībvalstīs iespējamai izskatīšanai tiesās 
vai administratīvās iestādēs.

Metodes var ietvert informācijas par zālēm 
brīvprātīgu kontroli, ko veic kopregulācijas 
iestādes, kā arī šo iestāžu iesaistīšanu, ja 
lietas izskatīšana šajās iestādēs ir iespējama 
papildus dalībvalstīs iespējamai 
izskatīšanai tiesās vai administratīvās 
iestādēs.
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Or. en

Pamatojums

Pašregulācija nenodrošina pietiekami augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 244
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija 
izstrādā norādījumus attiecībā uz 
informāciju, kādu šī daļa atļauj, un 
tirdzniecības atļaujas turētāju uzvedības 
kodeksu, izplatot informāciju plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem par atļautām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. 
Komisija izstrādā šos norādījumus uz 
laiku, kad stājas spēkā šī direktīva, un 
regulāri tos atjauno, pamatojoties uz 
iegūto pieredzi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo punktu varētu interpretēt kā juridiski nepilnīgu vai izmantot ļaunprātīgi. Galu galā tas var 
apdraudēt 100.b pantā minēto noteikumu īstenošanu.

Grozījums Nr. 245
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija 
izstrādā norādījumus attiecībā uz 
informāciju, kādu šī daļa atļauj, un 
tirdzniecības atļaujas turētāju uzvedības 
kodeksu, izplatot informāciju plašai
sabiedrībai vai tās locekļiem par atļautām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. 
Komisija izstrādā šos norādījumus uz 
laiku, kad stājas spēkā šī direktīva, un 
regulāri tos atjauno, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi.

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, pacientu 
un patērētāju organizācijām, veselības 
sociālās apdrošināšanas organizācijām un 
veselības aprūpes speciālistiem Komisija 
izstrādā norādījumus attiecībā uz 
paziņojumiem, kādus šī daļa atļauj, 
lietošanas pamācību izstrādāšanu, 
klīnisko pētījumu rezultātu publicēšanu, 
recepšu izrakstītājiem paredzētiem 
reklāmas pasākumiem un tirdzniecības 
atļaujas turētāju obligātu uzvedības 
kodeksu, kā arī preventīvas sankcijas
uzvedības kodeksa pārkāpējiem. Šajos 
norādījumos iekļauj arī noteikumus, kas 
maldinošas informācijas gadījumos 
nodrošinātu sabiedrības locekļu iespējas 
iesniegt sūdzības kompetentajām 
iestādēm. Komisija izstrādā šos 
norādījumus uz laiku, kad stājas spēkā šī 
direktīva, un regulāri tos atjauno, 
pamatojoties uz iegūto pieredzi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā informācija ir domāta plašai sabiedrībai, pacientu un patērētāju organizācijas 
jāiesaista norādījumu izstrādes procesā. Arī veselības aprūpes speciālistu nostāja ir ārkārtīgi 
būtiska, jo viņi ir un paliks galvenais pacientu informācijas avots par zālēm, kurām vajadzīga 
ārsta recepte.

Grozījums Nr. 246
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija 
izstrādā norādījumus attiecībā uz 

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un citām 
ieinteresētajām pusēm Komisija izstrādā 
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informāciju, kādu šī daļa atļauj, un 
tirdzniecības atļaujas turētāju uzvedības 
kodeksu, izplatot informāciju plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem par atļautām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. 
Komisija izstrādā šos norādījumus uz 
laiku, kad stājas spēkā šī direktīva, un 
regulāri tos atjauno, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi.

norādījumus attiecībā uz informāciju, kādu 
šī daļa atļauj, un tirdzniecības atļaujas 
turētāju obligātu uzvedības kodeksu, 
izplatot informāciju plašai sabiedrībai vai 
tās locekļiem par atļautām zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte. Komisija izstrādā 
šos norādījumus uz laiku, kad stājas spēkā 
šī direktīva, un regulāri tos atjauno, 
pamatojoties uz iegūto pieredzi.

Or. en

Pamatojums

Pirms uzvedības kodeksa un norādījumu izstrādāšanas jāapspriežas ar citām ieinteresētajām 
pusēm, piemēram, pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem un farmācijas nozari. Lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības atļauju turētāji ievēro Komisijas izstrādātos uzvedības kodeksa  
noteikumus, jāprecizē, ka tam jābūt obligātam, nevis brīvprātīgam.

Grozījums Nr. 247
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji valsts kompetentajās 
iestādēs reģistrē tās interneta vietnes, kurās 
ir informācija par zālēm, dalībvalsts valsts 
koda pirmā līmeņa domēnu, ko izmanto 
attiecīgā tīmekļa vietne, pirms to padarīt 
pieejamu plašai sabiedrībai. Ja tīmekļa 
vietne neizmanto valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, tirdzniecības atļaujas turētājs 
izvēlas reģistrācijas dalībvalsti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji reģistrē savas uzraudzītās
interneta vietnes, kas konkrēti paredzētas 
vienas vai vairāku dalībvalstu 
iedzīvotājiem un kurās ir informācija, 
kādu šī sadaļa atļauj, par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, pirms to padarīt 
pieejamu plašai sabiedrībai. Ja tīmekļa 
vietne neizmanto valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, tirdzniecības atļaujas turētājs 
izvēlas reģistrācijas dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, ka šīs direktīvas darbības jomā iekļautas vienīgi tās tīmekļa vietnes, 
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ko uzrauga tirdzniecības atļaujas turētājs un kas paredzētas ES iedzīvotājiem. Tā neattiecas 
uz tīmekļa vietnēm, kas paredzētas lietotājiem ārpus ES un visā pasaulē; nav svarīgi, vai 
attiecīgā informācija izstrādāta ES un vai serveris atrodas ES. Tāpat tā neattiecas uz 
komerciālām tīmekļa vietnēm, kurās ievietota korporatīva informācija par zāļu pārdošanas 
skaitliskajiem rādītājiem, kā arī cita ar zālēm saistīta komercinformācija.

Grozījums Nr. 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji valsts kompetentajās 
iestādēs reģistrē tās interneta vietnes, kurās 
ir informācija par zālēm, dalībvalsts valsts 
koda pirmā līmeņa domēnu, ko izmanto 
attiecīgā tīmekļa vietne, pirms to padarīt 
pieejamu plašai sabiedrībai. Ja tīmekļa 
vietne neizmanto valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, tirdzniecības atļaujas turētājs 
izvēlas reģistrācijas dalībvalsti.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji valsts kompetentajās 
iestādēs reģistrē tās interneta vietnes, kurās 
ir iestādes apstiprināta informācija par 
zālēm, dalībvalsts valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, ko izmanto attiecīgā tīmekļa 
vietne, pirms to padarīt pieejamu plašai 
sabiedrībai. Ja tīmekļa vietne neizmanto 
valsts koda pirmā līmeņa domēnu, 
tirdzniecības atļaujas turētājs izvēlas 
reģistrācijas dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc interneta vietnes reģistrācijas tajā 
esošo informāciju par zālēm tirdzniecības 
atļaujas turētājs var publicēt citās 
interneta vietnēs visā Kopienā, ja saturs ir 

svītrots
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identisks.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības un atbildības dēļ ir svarīgi, ka informāciju sniedz tikai reģistrētā tīmekļa vietnē. 
Ir nereāli cerēt, ka iespējams efektīvi uzraudzīt informāciju, kas ievietota citās, nereģistrētās 
vietnēs, jo īpaši tad, ja šo informāciju sniedz citās valodās. Pastāvot šādam nosacījumam, 
kompetentās iestādes nekad nespēs veikt uzraudzību.

Grozījums Nr. 250
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc interneta vietnes reģistrācijas tajā 
esošo informāciju par zālēm tirdzniecības 
atļaujas turētājs var publicēt citās 
interneta vietnēs visā Kopienā, ja saturs ir 
identisks.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības un atbildības dēļ ir svarīgi, ka informāciju sniedz tikai reģistrētā tīmekļa vietnē. 
Ir nereāli cerēt, ka iespējams efektīvi uzraudzīt informāciju, kas ievietota citās, nereģistrētās 
vietnēs, jo īpaši tad, ja šo informāciju sniedz citās valodās. Pastāvot šādam nosacījumam, 
kompetentās iestādes nekad nespēs veikt uzraudzību.

Grozījums Nr. 251
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc interneta vietnes reģistrācijas tajā 
esošo informāciju par zālēm tirdzniecības 
atļaujas turētājs var publicēt citās interneta 
vietnēs visā Kopienā, ja saturs ir identisks.

Pēc interneta vietnes reģistrācijas, ko 
tirdzniecības atļaujas turētājs veicis 
atbilstīgi pirmajā daļā noteiktajām 
prasībām, tajā esošo informāciju par zālēm 
tirdzniecības atļaujas turētājs var publicēt 
citās interneta vietnēs visā Kopienā, ja 
saturs ir identisks. Šajās tīmekļa vietnēs 
jāievieto saite uz tīmekļa vietni, kas tiks 
izveidota atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
padomes 2001. gada 6. novembra 
Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm, noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šīs divas tīmekļa vietnes  tirdzniecības atļaujas turētāja izveidotā un saskaņā ar Viltoto 
zāļu direktīvas noteikumiem izveidotā  jāsaista tā, lai plaša sabiedrība saprastu, ka šī 
informācija ir patiesa un ka ne tīmekļa vietne, ne arī tās saturs nav maldinoši.

Grozījums Nr. 252
Linda Mcavan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc interneta vietnes reģistrācijas tajā
esošo informāciju par zālēm tirdzniecības 
atļaujas turētājs var publicēt citās 
interneta vietnēs visā Kopienā, ja saturs ir 
identisks.

Pēc interneta vietnes reģistrācijas jebkurus 
tajā esošā satura grozījumus par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, uzrauga 
atbilstīgi 3. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

Pēc interneta vietnes reģistrācijas 
jebkurus tajā esošā satura grozījumus par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, 
uzrauga atbilstīgi 3. punktā noteiktajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Jebkurus tīmekļa vietnes satura grozījumus uzrauga dalībvalsts, kurā šī tīmekļa vietne 
reģistrēta.

Grozījums Nr. 254
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc interneta vietnes reģistrācijas 
jebkurus tajā esošā satura grozījumus par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, 
uzrauga atbilstīgi 3. punktā noteiktajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Jebkurus tīmekļa vietnes satura grozījumus uzrauga dalībvalsts, kurā šī tīmekļa vietne 
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reģistrēta.

Grozījums Nr. 255
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants– 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc interneta vietnes reģistrācijas 
jebkurus tajā esošā satura grozījumus par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, 
uzrauga atbilstīgi 3. punktā noteiktajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Jebkurus tīmekļa vietnes satura grozījumus uzrauga dalībvalsts, kurā šī tīmekļa vietne 
reģistrēta.

Grozījums Nr. 256
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants– 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes nesatur saites uz citām 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēm, izņemot, ja arī tās ir reģistrētas 
saskaņā ar minēto daļu. Minētajās 
tīmekļa vietnēs norāda kompetento 
iestādi, kura izsniedza tirdzniecības 
atļauju un tās tīmekļa vietnes adresi.

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
videopārraides.
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Neskarot šo aizliegumu, saskaņā ar 
1. punktu reģistrētās tīmekļa vietnēs drīkst 
izplatīt videomateriālus, ja to mērķis ir 
kopumā veicināt drošu un efektīvu zāļu 
lietošanu, ar noteikumu, ka tajos nav 
nekādi zāļu reklāmas materiāli. Atbilstību 
šiem noteikumiem uzrauga saskaņā ar 
100.g pantā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Videomateriālu saturam, izņemot reklāmas videomateriālus, var būt pievienotā vērtība, 
demonstrējot, kā pareizi jālieto dažādas zāles vai medicīnas ierīces, piemēram, inhalatori. 
Lai nodrošinātu pilnīgu neitralitāti un reklāmas materiālu neesamību, šo videomateriālu 
saturs jāuzrauga saskaņā ar 100.g pantā minētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 257
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes nesatur saites uz citām 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēm, izņemot, ja arī tās ir reģistrētas 
saskaņā ar minēto daļu. Minētajās tīmekļa 
vietnēs norāda kompetento iestādi, kura 
izsniedza tirdzniecības atļauju un tās 
tīmekļa vietnes adresi.

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes nesatur saites uz citām tīmekļa 
vietnēm, izņemot kompetento iestāžu 
tīmekļa vietnes, izņemot, ja arī tās ir 
reģistrētas saskaņā ar minēto daļu. 
Minētajās tīmekļa vietnēs norāda 
kompetento iestādi, kura izsniedza 
tirdzniecības atļauju un tās tīmekļa vietnes 
adresi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nepieļaut saites ne vien uz citām tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa vietnēm 
(piemēram, ASV tīmekļa vietnēm), bet arī uz trešo pušu tīmekļa vietnēm.
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Grozījums Nr. 258
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes nesatur saites uz citām 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēm, izņemot, ja arī tās ir reģistrētas 
saskaņā ar minēto daļu. Minētajās tīmekļa 
vietnēs norāda kompetento iestādi, kura 
izsniedza tirdzniecības atļauju un tās 
tīmekļa vietnes adresi.

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes nesatur saites uz citām tīmekļa 
vietnēm, izņemot, ja arī tās ir reģistrētas 
saskaņā ar minēto daļu. Minētajās tīmekļa 
vietnēs norāda kompetento iestādi, kura 
izsniedza tirdzniecības atļauju un tās 
tīmekļa vietnes adresi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nepieļaut saites ne vien uz citām tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa vietnēm 
(piemēram, ASV tīmekļa vietnēm), bet arī uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Paziņojums par 
attiecīgās tīmekļa vietnes reģistrāciju un uzraudzību varētu mudināt lasītājus uzskatīt, ka arī 
citās saistītās tīmekļa vietnēs ir ievēroti līdzīgi noteikumi.

Grozījums Nr. 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, bez viņu nepārprotamas 
iepriekšējas piekrišanas, vai tāda 
nepieprasīta materiāla parādīšanos tajās, 
kurš tiek aktīvi izplatīts plašai sabiedrībai 
vai tās locekļiem. Minētajās tīmekļa 
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interneta televīzija. vietnēs nedrīkst būt interneta televīzija. 
Tīmekļa vietnēs var ievietot 
videomateriālus, ja tie veicina drošu un 
efektīvu zāļu lietošanu. Videomateriālos 
drīkst atspoguļot lietošanas pamācību 
saturu, zāļu apraksta kopsavilkumu, zāļu 
iedarbības un blakņu tabulu, kā arī 
norādījumus par šo zāļu drošu un 
efektīvu lietošanu. Pirms publicēšanas 
videomateriālu apstiprina kompetentās 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija.

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija, podraide, video 
straumēšana vai citi digitālās 
informācijas formāti, kas nav stingri 
atļauti saskaņā ar šo Direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz digitālo informāciju šajā priekšlikumā jāparedz visas iespējamās jaunās saziņas 
tehnoloģijas un jānodrošina to iekļaušana Direktīvā.
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Grozījums Nr. 261
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija.

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt zāļu 
aprakstam vai lietošanai veltītas 
videopārraides.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkstētu pieļaut tīmekļa vietņu apmeklētāju identificēšanu, jo farmācijas nozare šos datus 
varētu izmantot nepieprasīta materiāla nosūtīšanai. Zāļu, kurām vajadzīga ārsta recepte, 
pareizu lietošanu demonstrē vai nu ārsts, kas šīs zāles izrakstījis, aptiekārs vai jebkurš 
veselības aprūpes speciālists, personiski sazinoties ar pacientu, nevis videoklipā vai internetā. 
Jēdziens „interneta televīzija” ir pārāk nenoteikts un tāpēc drošāka būtu precīzāka definīcija.

Grozījums Nr. 262
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 

 Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta satura
parādīšanos tajās, kurš tiek izplatīts plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem. Tīmekļa 
vietnēs var ievietot videomateriālus, ja tie 
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interneta televīzija. veicina drošu un efektīvu zāļu lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Svītrots „bez viņu nepārprotamas iepriekšējas piekrišanas”, jo visai lietotāja informācijai 
jāpaliek pilnīgi konfidenciālai.

Grozījums Nr. 263
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija.

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija, podraide, video 
straumēšana vai citi digitālās 
informācijas formāti, kas nav stingri 
atļauti saskaņā ar šo Direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktam jānodrošina tikai atļautu digitālo formātu izmantošana.

Grozījums Nr. 264
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija.

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija vai videopārraides.

Or. en

Pamatojums

Izplatot informāciju televīzijā, interneta televīzijā, radio vai ar veselību saistītās publikācijās, 
pacienti nav pasargāti no nepieprasītas informācijas saņemšanas, tādēļ šāds izplatīšanas 
veids būtu jāaizliedz. Videopārraides tīmekļa vietnēs varētu ietvert slēptu reklāmu un tāpēc 
tās nevajadzētu atļaut.

Grozījums Nr. 265
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija.

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija vai videopārraides.

Or. en

Pamatojums

Izplatot informāciju televīzijā, interneta televīzijā, radio vai ar veselību saistītās publikācijās, 
pacienti nav pasargāti no nepieprasītas informācijas saņemšanas, tādēļ šāds izplatīšanas 
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veids būtu jāaizliedz. Videopārraides tīmekļa vietnēs varētu ietvert slēptu reklāmu un tāpēc 
tās nevajadzētu atļaut.

Grozījums Nr. 266
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants– 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija.

Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes neļauj tādu plašas sabiedrības 
locekļu identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt
interneta televīzija, podraide vai cita video 
formātā pieejama informācija.

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Reģistrētās tīmekļa vietnē katras 
tīmekļa lapas ievaddaļā jābūt redzamam 
paziņojumam, kas informē sabiedrību par 
to, ka šeit ievietoto informāciju ir 
izstrādājis minētais tirdzniecības atļaujas 
turētājs. Šajā paziņojumā jāiekļauj arī 
saite uz EudraPharm zāļu datubāzi.

Or. en
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Pamatojums

Tīmekļa vietņu, kas satur informāciju par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, apmeklētāji 
skaidri jāinformē par to, ka šo informāciju izstrādājis tirdzniecības atļaujas turētājs. Saite uz 
EudraPharm datubāzi nodrošinātu lietotājiem tiešu un ērtu piekļuvi nekomerciāla avota 
sniegtai salīdzinošai informācijai par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, un nodrošinātu 
labāku pārredzamību.

Grozījums Nr. 268
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc interneta vietnes reģistrācijas 
jebkurus tajā esošā satura grozījumus par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, 
uzrauga atbilstīgi 3. punktā noteiktajām 
prasībām. Šādu grozījumu gadījumā 
tīmekļa vietne nav jāpārreģistrē.

Or. en

Pamatojums

Jebkurus tīmekļa vietnes satura grozījumus uzrauga dalībvalsts, kurā šī tīmekļa vietne 
reģistrēta. Lai izvairītos no nevajadzīgiem administratīviem šķēršļiem, atkārtota reģistrācija 
nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 269
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē izplatītās informācijas uzraudzību.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājs 
1. punktā minēto jauno saturu un 
grozījumus nosūta dalībvalsts, kurā 
reģistrēta interneta vietne, kompetentajām 
iestādēm apstiprināšanai pirms jaunās 
informācijas vai satura publiskošanas
interneta vietnē.

Tirdzniecības atļaujas turētājs saglabā 
pilnīgu un juridisku atbildību par visu 
plašai sabiedrībai izplatīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētājiem jaunais saturs un grozījumi būtu obligāti jāiesniedz 
kompetentajām iestādēm. Skaidri jāpaziņo, ka uzņēmumi saglabā atbildību par visu plašai 
sabiedrībai izplatīto informāciju.

Grozījums Nr. 270
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē izplatītās informācijas uzraudzību.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājs jauno 
saturu un grozījumus nosūta dalībvalsts, 
kurā reģistrēta interneta vietne, 
kompetentajām iestādēm apstiprināšanai 
pirms jaunās informācijas vai satura
publiskošanas interneta vietnē.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļaujas turētājiem jaunais saturs un grozījumi būtu obligāti jāiesniedz 
kompetentajām iestādēm.
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Grozījums Nr. 271
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē izplatītās informācijas uzraudzību.

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē publiskotās informācijas par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte,
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir svarīgs, jo liela daļa tīmekļa vietnes satura var neattiekties uz zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte.

Grozījums Nr. 272
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē izplatītās informācijas uzraudzību.

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē izplatītās informācijas uzraudzību. 
Tirdzniecības atļaujas turētājs saglabā 
pilnīgu un juridisku atbildību par visu 
plašai sabiedrībai izplatīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir nereāli sagaidīt, ka kompetentās iestādes pastāvīgi uzraudzīs visas reģistrētās tīmekļa 
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vietnes un visus informācijas satura grozījumus. Tādēļ ir būtiski konkrēti norādīt uz 
uzņēmuma juridisko atbildību un nodrošināt, ka tas atbild par visu plašai sabiedrībai izplatīto 
informāciju. Šo principu piemēro visiem uzņēmumiem visās nozarēs, un farmācijas uzņēmumi 
nav izņēmums.

Grozījums Nr. 273
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kurā reģistrēta interneta 
vietne, ir atbildīga par minētajā interneta 
vietnē izplatītās informācijas uzraudzību.

3. Tirdzniecības atļaujas turētājs jauno 
saturu un grozījumus nosūta dalībvalsts, 
kurā reģistrēta interneta vietne, 
kompetentajām iestādēm apstiprināšanai 
pirms jaunās informācijas vai satura
publiskošanas uzraudzībai interneta 
vietnē.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētājiem jaunais saturs un grozījumi būtu obligāti jāiesniedz 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 4. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Ja dalībvalstij ir iemesli apšaubīt 
reproducētās informācijas tulkojuma 
pareizību, tā tirdzniecības atļaujas 
turētājam var pieprasīt iesniegt citas 

a) Ja dalībvalstij ir iemesli apšaubīt 
reproducētās informācijas tulkojuma 
pareizību, tā tirdzniecības atļaujas 
turētājam var pieprasīt iesniegt citas 
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dalībvalsts kompetentajā iestādē 
reģistrētajā interneta vietnē izplatītās 
informācijas apstiprinātu tulkojumu.

dalībvalsts kompetentajā iestādē 
reģistrētajā interneta vietnē izplatītās 
iestādes apstiprinātās informācijas 
apstiprinātu tulkojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Ja dalībvalstij ir iemesli apšaubīt vai 
citas dalībvalsts kompetentajā iestādē 
reģistrētajā interneta vietnē izplatītā 
informācija atbilst šīs sadaļas prasībām, tā 
informē minēto dalībvalsti par šaubu 
iemesliem. Attiecīgās dalībvalstis pieliek 
visas pūles, lai panāktu vienošanos par 
veicamajiem pasākumiem. Ja divu mēnešu 
laikā vienošanās nav panākta, lietu nodod 
ar Lēmumu 75/320/EEK izveidotajai 
Farmācijas komitejai. Visus vajadzīgos 
pasākumus var pieņemt tikai pēc minētās 
komitejas atzinuma saņemšanas. 
Dalībvalstis ņem vērā Farmācijas 
komitejas atzinumu un informē Komiteju 
par to, kā šo atzinumu ievēro.

b) Ja dalībvalstij ir iemesli apšaubīt vai 
citas dalībvalsts kompetentajā iestādē 
reģistrētajā interneta vietnē izplatītā 
iestādes apstiprinātā informācija atbilst šīs 
sadaļas prasībām, tā informē minēto 
dalībvalsti par šaubu iemesliem. Attiecīgās 
dalībvalstis pieliek visas pūles, lai panāktu 
vienošanos par veicamajiem pasākumiem. 
Ja divu mēnešu laikā vienošanās nav 
panākta, lietu nodod ar 
Lēmumu 75/320/EEK izveidotajai 
Farmācijas komitejai. Visus vajadzīgos 
pasākumus var pieņemt tikai pēc minētās 
komitejas atzinuma saņemšanas. 
Dalībvalstis ņem vērā Farmācijas 
komitejas atzinumu un informē Komiteju 
par to, kā šo atzinumu ievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izveido un uztur valsts 
zāļu tīmekļa portālu, kurā iekļauta arī 
zāļu drošumam veltīta tīmekļa lapa ar 
saiti uz tīmekļa portālu par zāļu drošumu 
Eiropā, kas izveidots atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 26. pantā 
noteiktajām prasībām. Valsts zāļu tīmekļa 
portālos dalībvalstis publisko vismaz šādu 
informāciju:
a) dalībvalsts tirgū pieejamo zāļu 
lietošanas pamācības valsts valodā;
b) zāļu apraksta kopsavilkumu;
c) novērtējuma ziņojumus, kā arī 
tirdzniecības atļaujas turētāju regulāri 
atjauninātus ziņojumus veselības 
aizsardzības iestādēm par zāļu drošumu;
d) riska pārvaldības sistēmu detalizētus 
aprakstus, kā arī detalizētus protokolus 
par zāļu pētījumiem pēc apstiprināšanas 
saskaņā ar šo direktīvu;
e) Regulas (EK) Nr. 726/2004 23. pantā 
minēto intensīvas kontroles sarakstā 
iekļauto zāļu sarakstu;
e) Regulas (EK) Nr. 726/2004 25. pantā 
minētās tīmeklī pieejamās veidlapas par 
iespējamajām blaknēm, ko aizpildījuši 
veselības aprūpes speciālisti un pacienti;
g) Farmakoloģiskās uzraudzības 
komitejas un koordinatoru grupas 
sanāksmju darba kārtību un šo 
sanāksmju protokolus, pievienojot arī 
pieņemtos lēmumus un precīzu balsojuma 
skaidrojumu, kurā iekļauta arī mazākuma 
nostāja;
h) dalībvalstu kompetento iestāžu prasību 
tirdzniecības atļaujas turētājam izmantot 
riska pārvaldības sistēmu vai veikt zāļu 
pētījumus pēc apstiprināšanas, kā arī, ja 
vajadzīgs, tirdzniecības atļaujas turētāja 
valsts kompetentajai iestādei sniegtos 
paskaidrojumus un kompetentās iestādes 
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galīgo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Internets nodrošina pacientu un plašas sabiedrības pastāvīgu piekļuvi lietošanas pamācībām 
un zāļu aprakstiem viņu dzimtajā valodā arī tad, ja viņi atrodas ārzemēs. Katrā dalībvalstī 
jābūt valsts zāļu aģentūras portālam, tādējādi plašai sabiedrībai tiktu nodrošināta 
augstvērtīga informācija par zālēm. Šā grozījuma mērķis ir izveidot šādu portālu tiesisko 
pamatu, atbildot uz Komisijas ziņojumu par pašreizējo praksi informācijas publiskošanas 
jomā. Šajā tīmekļa portālā jāiekļauj attiecīga sadaļa, kurā atrodama pilnīga informācija par 
zāļu drošumu un farmakoloģisko uzraudzību.

Grozījums Nr. 277
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts 
Direktīva 2001/83/EK 
100.h pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne 
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 
šo direktīvu. Paziņojumā norāda, kura 
valsts kompetentā iestāde uzrauga attiecīgo 
tīmekļa vietni. Tajā norāda arī to, ka fakts, 
ka tīmekļa vietni uzrauga, nenozīmē, ka 
visa vietnē esošā informācija ir iepriekš 
apstiprināta.

5. Dalībvalstis pieprasa tirdzniecības 
atļaujas turētājiem, kuri ir reģistrējuši 
interneta vietnes saskaņā ar 1. līdz 
4. punktu, katras tīmekļa vietnes lapas 
ievaddaļā ievietot ziņu, kas informē 
sabiedrību par to, ka tajā ievietoto 
informāciju izstrādājis tirdzniecības 
atļaujas turētājs un tāpēc tā tiek 
uzraudzīta, lai novērstu zāļu, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, reklāmu.
Paziņojumā norāda, kura valsts kompetentā 
iestāde uzrauga attiecīgo tīmekļa vietni. 
Tajā norāda arī to, ka fakts, ka tīmekļa 
vietni uzrauga, nenozīmē, ka visa vietnē 
esošā informācija ir iepriekš apstiprināta, 
kā arī to, ka tajā ievietota saite uz
EudraPharm datubāzi, precizējot, ka tajā 
ir atrodama apstiprināta informācija.

Or. en
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Pamatojums

Fakts, ka tīmekļa vietne ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar šo direktīvu, nesniedz 
lietotājiem papildu vērtību, bet rada ļaunprātīgas izmantošanas iespēju. Ir svarīgi sniegt 
lietotājiem nepārprotamu informāciju par to, ka tīmekļa vietne „tiek uzraudzīta, lai novērstu 
zāļu, kurām vajadzīga ārsta recepte, reklāmu”, jo plaša sabiedrība ne pārāk labi izprot 
tīmekļa vietnes veidotāja attiecīgās intereses. Saite uz EudraPharm datubāzi nodrošinātu 
lietotājiem tiešu un ērtu piekļuvi nekomerciāla avota sniegtai salīdzinošai informācijai par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte.

Grozījums Nr. 278
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts 
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne 
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 
šo direktīvu. Paziņojumā norāda, kura 
valsts kompetentā iestāde uzrauga attiecīgo 
tīmekļa vietni. Tajā norāda arī to, ka fakts, 
ka tīmekļa vietni uzrauga, nenozīmē, ka 
visa vietnē esošā informācija ir iepriekš 
apstiprināta.

5. Dalībvalstis pieprasa tirdzniecības 
atļaujas turētājiem, kuri ir reģistrējuši 
interneta vietnes saskaņā ar 1. līdz 
4. punktu, katras tīmekļa vietnes lapas 
ievaddaļā ievietot ziņu, kas informē 
sabiedrību par to, ka tajā ievietoto 
informāciju izstrādājis tirdzniecības 
atļaujas turētājs un tāpēc tā tiek 
uzraudzīta, lai novērstu zāļu, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, reklāmu.
Paziņojumā norāda, kura valsts kompetentā 
iestāde uzrauga attiecīgo tīmekļa vietni. 
Tajā norāda arī to, ka fakts, ka tīmekļa 
vietni uzrauga, nenozīmē, ka visa vietnē 
esošā informācija ir iepriekš apstiprināta, 
un tajā ievieto saiti uz EudraPharm 
datubāzi, precizējot, ka tajā ir atrodama 
apstiprināta informācija.

Or. en

Pamatojums

Fakts, ka tīmekļa vietne ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar šo direktīvu, nesniedz 
lietotājiem papildu vērtību, bet rada ļaunprātīgas izmantošanas iespēju. Ir svarīgi sniegt 
lietotājiem nepārprotamu informāciju par to, ka tīmekļa vietne „tiek uzraudzīta, lai novērstu 
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zāļu, kurām vajadzīga ārsta recepte, reklāmu”, jo plaša sabiedrība ne pārāk labi izprot 
tīmekļa vietnes veidotāja attiecīgās intereses. Saite uz EudraPharm datubāzi nodrošinātu 
lietotājiem tiešu un ērtu piekļuvi nekomerciāla avota sniegtai salīdzinošai informācijai par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte.

Grozījums Nr. 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne 
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 
šo direktīvu. Paziņojumā norāda, kura 
valsts kompetentā iestāde uzrauga attiecīgo 
tīmekļa vietni. Tajā norāda arī to, ka 
fakts, ka tīmekļa vietni uzrauga, 
nenozīmē, ka visa vietnē esošā 
informācija ir iepriekš apstiprināta.

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne 
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 
šo direktīvu. Paziņojumā norāda, kura 
valsts kompetentā iestāde uzrauga attiecīgo 
tīmekļa vietni.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne 
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne 
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 
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šo direktīvu. Paziņojumā norāda, kura 
valsts kompetentā iestāde uzrauga attiecīgo 
tīmekļa vietni. Tajā norāda arī to, ka fakts, 
ka tīmekļa vietni uzrauga, nenozīmē, ka 
visa vietnē esošā informācija ir iepriekš 
apstiprināta.

šo direktīvu. Paziņojumā skaidri norāda, 
kura valsts kompetentā iestāde uzrauga 
attiecīgo tīmekļa vietni, kā arī par vietni 
atbildīgo tirdzniecības atļaujas turētāju. 
Tajā norāda arī to, ka fakts, ka tīmekļa 
vietni uzrauga, nenozīmē, ka visa vietnē 
esošā informācija ir iepriekš apstiprināta.

Or. fr

Grozījums Nr. 281
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis atļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājiem, kuri ir reģistrējuši interneta 
vietnes saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, 
ievietot tajās paziņojumu par to, ka vietne
ir reģistrēta un tiek uzraudzīta saskaņā ar 
šo direktīvu. Paziņojumā norāda, kura 
valsts kompetentā iestāde uzrauga attiecīgo 
tīmekļa vietni. Tajā norāda arī to, ka fakts, 
ka tīmekļa vietni uzrauga, nenozīmē, ka 
visa vietnē esošā informācija ir iepriekš 
apstiprināta.

5. Dalībvalstis pieprasa tirdzniecības 
atļaujas turētājiem, kuri ir reģistrējuši 
interneta vietnes saskaņā ar 1. līdz 
4. punktu, ievietot tajās paziņojumu par to, 
ka tīmekļa vietne ir reģistrēta un tiek 
uzraudzīta saskaņā ar šo direktīvu. 
Paziņojumā norāda, kura valsts kompetentā 
iestāde uzrauga attiecīgo tīmekļa vietni. 
Tajā norāda arī to, ka fakts, ka tīmekļa 
vietni uzrauga, nenozīmē, ka visa vietnē 
esošā informācija ir iepriekš apstiprināta.

Or. en

Pamatojums

Plaša sabiedrība ir jāinformē par tīmekļa vietni, ko tā apmeklē. Tādēļ ieteicamāk būtu 
pieprasīt, nevis vienkārši atļaut, ievietot paziņojumu par to, ka tīmekļa vietne ir reģistrēta un 
tiek uzraudzīta. Ir svarīgi parādīt plašai sabiedrībai, ka attiecīgajai tīmekļa vietnei var 
uzticēties.
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Grozījums Nr. 282
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis pieprasa tirdzniecības 
atļaujas turētājam reģistrētajā tīmekļa 
vietnē ievietot šādus paziņojumus:
- [tirdzniecības atļaujas turētāja 
nosaukums] atbild par šajā tīmekļa vietnē 
ievietoto informāciju;
- „Ja Jūs uzskatāt, ka šeit sniegtā 
informācija ir nelikumīga, jo ir viltota, 
maldinoša vai tajā nav ievērots taisnīgs 
līdzsvars, sazinieties ar valsts kompetento 
iestādi”;
- „Par zāļu, kuru iegādei vajadzīga 
recepte, blaknēm ziņojiet saviem ārstiem, 
aptiekāriem vai dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm”;
- „Informācija par Kopienā apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, ir 
pieejama tīmekļa vietnē: [saite uz 
EudraPharm datubāzi]”.

Or. en

Pamatojums

Lasītājiem ir tiesības zināt, kas sniedz informāciju. Tāpat lasītājiem ir tiesības zināt, kur viņi 
var vērsties, ja rodas šaubas par sniegtās informācijas kvalitāti. Trešais paziņojums atbilst 
Priekšlikumā par farmakoloģisko uzraudzību minētajiem noteikumiem. Saite uz EudraPharm 
datubāzi nodrošinātu lietotājiem tiešu un ērtu piekļuvi nekomerciāla avota sniegtai 
salīdzinošai informācijai par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte.

Grozījums Nr. 283
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis pieprasa tirdzniecības 
atļaujas turētājam reģistrētajā tīmekļa 
vietnē ievietot šādus paziņojumus:
- [tirdzniecības atļaujas turētāja 
nosaukums] atbild par šajā tīmekļa vietnē 
ievietoto informāciju;
- „Ja Jūs uzskatāt, ka šeit sniegtā 
informācija ir nelikumīga, jo ir viltota, 
maldinoša vai tajā nav ievērots taisnīgs 
līdzsvars, sazinieties ar valsts kompetento 
iestādi”;
- „Par zāļu, kuru iegādei vajadzīga 
recepte, blaknēm ziņojiet saviem ārstiem, 
aptiekāriem vai dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm”;
- „Informācija par Kopienā apstiprinātām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, ir 
pieejama tīmekļa vietnē: [saite uz 
EudraPharm datubāzi]”.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Reģistrētas tīmekļa vietnes katras 
tīmekļa lapas ievaddaļā jābūt redzamai 
ziņai, kas informē sabiedrību par to, ka 
tajā ievietoto informāciju izstrādājis 
minētais tirdzniecības atļaujas turētājs. 
Šajā paziņojumā jāiekļauj arī saite uz 
EudraPharm zāļu datubāzi.
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Or. en

Pamatojums

Tīmekļa vietņu, kas satur informāciju par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, apmeklētāji 
skaidri jāinformē par to, ka šo informāciju izstrādājis tirdzniecības atļaujas turētājs. Saite uz 
EudraPharm datubāzi nodrošinātu lietotājiem tiešu un ērtu piekļuvi nekomerciāla avota 
sniegtai salīdzinošai informācijai par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, un nodrošinātu 
labāku pārredzamību.

Grozījums Nr. 285
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.i pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pienākums izveidot sūdzību 
izskatīšanas sistēmas un efektīvus 
kompensēšanas mehānismus, lai izskatītu 
patērētāju sūdzības un lai cietušajiem 
nodrošinātu taisnīgu kompensāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētājus un nodrošinātu viņiem līdzekļus, ar kuru palīdzību īstenot savas 
tiesības un iespēju saņemt kompensāciju maldinošas informācijas gadījumā, ir svarīgi ieviest 
atsauci uz sūdzību un kompensāciju sistēmu. Maldinoša informācija par zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, var nopietni apdraudēt sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 286
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.i pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina iespēju publiskot 
tirdzniecības atļaujas turētāja, kurš 
izplatījis neatbilstīgu informāciju par 
zālēm, nosaukumu.

Or. en

Pamatojums

Šis ir efektīvs preventīvs pasākums, kas varētu nodrošināt atbilstību tiesību aktos noteiktajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 287
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.i pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina tirdzniecības 
atļaujas turētāju pārstāvību un 
uzklausīšanu, izskatot visus gadījumus, 
kad tie tiek apsūdzēti par šajā sadaļā 
noteikto prasību neievērošanu. 
Tirdzniecības atļaujas turētājiem jāpiešķir 
tiesības visus lēmumus pārsūdzēt tiesā vai 
citā iestādē. Pārsūdzības procesa laikā, 
kamēr atbildīgā iestāde nav pieņēmusi 
pretēju lēmumu, jāpārtrauc informācijas 
izplatīšana.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot procesa efektivitāti un pārredzamību. Tirdzniecības atļauju 
turētājiem jāpiešķir tiesības aizstāvēties tajos gadījumos, kad apsūdzības par neatbilstībām ir 
nepamatotas. Lai aizsargātu plašu sabiedrību pret informāciju, kas, iespējams, neatbilst šīs 
sadaļas noteikumiem, ir svarīgi pēc kompetentās iestādes lēmuma pieņemšanas pārtraukt 
izplatīšanu. Šā lēmuma kopsavilkums jāsniedz vienīgi tajos gadījumos, kad to nolemj par 
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tirdzniecības atļaujas turētāja apelācijas sūdzības analīzi atbildīgā iestāde.

Grozījums Nr. 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.j pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

a) iestādēm vai organizācijām, kas atbild 
par informācijas par zālēm uzraudzību, 
dara pieejamus visas informācijas 
paraugus, kāda tiek izplatīta saskaņā ar šo 
sadaļu, un informāciju par izplatīšanas
apjomu līdz ar paziņojumu, kurā norāda 
personas, kurām tā adresēta, izplatīšanas
metodi un pirmās izplatīšanas datumu;

a) kompetentajām iestādēm vai 
organizācijām, kas atbild par informācijas 
par zālēm uzraudzību un kas iepriekš 
apstiprinājušas šo informāciju, dara 
pieejamus visas informācijas paraugus, 
kāda tiek publiskota saskaņā ar šo sadaļu, 
un informāciju par sniegšanas apjomu līdz 
ar paziņojumu, kurā norāda personas, 
kurām tā adresēta, sniegšanas metodi un 
pirmās sniegšanas datumu;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.j pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

c) sniedz vajadzīgo informāciju un 
palīdzību iestādēm vai organizācijām, kas 
atbild par informācijas par zālēm 
uzraudzību, lai tās varētu pildīt savus 
pienākumus;

c) nodrošina vajadzīgo informāciju, 
finanšu resursus un palīdzību iestādēm vai 
organizācijām, kas atbild par informācijas 
par zālēm uzraudzību, lai tās varētu pildīt 
savus pienākumus;

Or. en
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Pamatojums

Jānodrošina kompetentajām iestādēm pienākumu veikšanai nepieciešamie finanšu resursi.

Grozījums Nr. 290
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.j pants – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sniedz vajadzīgo informāciju un 
palīdzību iestādēm vai organizācijām, kas 
atbild par informācijas par zālēm 
uzraudzību, lai tās varētu pildīt savus 
pienākumus;

c) sniedz vajadzīgo informāciju, finanšu 
resursus un palīdzību iestādēm vai 
organizācijām, kas atbild par informācijas 
par zālēm uzraudzību, lai tās varētu pildīt 
savus pienākumus;

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina kompetentajām iestādēm pienākumu veikšanai nepieciešamie finanšu resursi.

Grozījums Nr. 291
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
100.j pants – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izveido sūdzību izskatīšanas sistēmas 
un efektīvus kompensēšanas mehānismus, 
lai izskatītu patērētāju sūdzības un lai 
cietušajiem nodrošinātu taisnīgu 
kompensāciju.

Or. en
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Pamatojums

Maldinoša informācija par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, var nopietni apdraudēt 
sabiedrības veselību. Lai aizsargātu patērētājus un nodrošinātu viņiem līdzekļus, ar kuru 
palīdzību īstenot savas tiesības un iespēju saņemt kompensāciju maldinošas informācijas 
gadījumā, papildus jāievieš sūdzību un kompensāciju sistēma.

Grozījums Nr. 292
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts (jauns) 
Direktīva 2001/83/EK
100.j – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina iespēju publiskot 
tirdzniecības atļaujas turētāja, kurš 
izplatījis neatbilstīgu informāciju par 
zālēm, nosaukumu.

Or. en

Pamatojums

Šis varētu būt efektīvs preventīvs pasākums, kas varētu nodrošināt atbilstību tiesību aktos 
noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 293
Jiří Maštálka

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.k pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija par 14. panta 1. punktā 
minētajām homeopātiskajām zālēm, kuras 
klasificētas kā pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti, ir saskaņā ar šīs sadaļas 
noteikumiem.

Informācija par 14. panta 1. punktā 
minētajām homeopātiskajām un augu 
izcelsmes zālēm, kuras klasificētas kā 
pieejamas vienīgi ar ārsta recepti, ir 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem.
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Or. en

Pamatojums

Augu izcelsmes zāles, kurām vajadzīga ārsta recepte, jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 294
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.k pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija par 14. panta 1. punktā 
minētajām homeopātiskajām zālēm, kuras 
klasificētas kā pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti, ir saskaņā ar šīs sadaļas 
noteikumiem.

Informācija par 14. panta 1. punktā 
minētajām homeopātiskajām un augu 
izcelsmes zālēm, kuras klasificētas kā 
pieejamas vienīgi ar ārsta recepti, ir 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Augu izcelsmes zāles, kurām vajadzīga ārsta recepte, jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.l pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā līdz [ierakstīt konkrētu datumu 
piecus gadus no grozījumu direktīvas spēkā 
stāšanās dienas] Komisija publicē 
ziņojumu par šīs sadaļas īstenošanā gūto 
pieredzi un arī novērtē vajadzību pārskatīt 
direktīvu. Šo ziņojumu Komisija iesniedz 

Ne vēlāk kā līdz [ierakstīt konkrētu datumu 
piecus gadus no grozījumu direktīvas spēkā 
stāšanās dienas] Komisija pēc 
apspriešanās ar pacientu organizācijām 
un veselības aprūpes speciālistu 
pārstāvjiem publicē ziņojumu par šīs 
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Eiropas Parlamentam un Padomei. sadaļas īstenošanā gūto pieredzi, kā arī 
novērtē vajadzību pārskatīt direktīvu. Šo 
ziņojumu Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.l pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija, pamatojoties uz 
sabiedrisko apspriešanu, kurā iesaistītas 
pacientu un patērētāju organizācijas, 
ārstu un farmaceitu organizācijas, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu par zāļu 
apraksta kopsavilkumu un lietošanas 
pamācību saprotamību un precizitāti un 
to nozīmi plašai sabiedrībai un veselības 
aprūpes speciālistiem. Pamatojoties uz 
informācijas analīzi, regulāri pārskatot 
pierādījumus, Komisija vajadzības 
gadījumā izvirza priekšlikumu, lai 
uzlabotu zāļu apraksta kopsavilkumu un 
lietošanas pamācību modeli un saturu, lai 
nodrošinātu, ka tas ir vērtīgs plašas 
sabiedrības un veselības aprūpes 
speciālistu informācijas avots.

Or. en

Pamatojums

Ja Komisija patiešām vēlas uzlabot informāciju pacientiem, tai jāuzlabo zāļu apraksta 
kopsavilkumu un lietošanas pamācību modelis un saturs.
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Grozījums Nr. 297
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
100.la pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.la pants
Aģentūras vadībā dalībvalstu kompetentās 
iestādes rīko neatkarīgas kampaņas, lai 
veicinātu izpratni par šādām ar veselību 
un ārstēšanu saistītām tēmām:
- zāļu saprātīga lietošana: kas ir INN 
(starptautiskais nepatentētais 
nosaukums); kas ir risks un priekšrocību 
un risku līdzsvars; kas ir zāļu blaknes; kā 
rīkoties blakņu gadījumos; kā ziņot par 
blaknēm; kas ir atbilstība;
- laba pārvaldība: kas ir interešu 
konflikts; kas ir pārredzamība;
- klīniskos pētījumos iesaistītu pacientu 
un patērētāju tiesības: kas ir klīnisks 
pētījums; kas ir apzināta piekrišana; 
kādas ir pētījumu dalībnieka tiesības; kas 
ir surogātrobežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi būtiski uzlabot sabiedrības locekļu izglītību veselības jautājumos, tādējādi 
sniedzot patiesu atbalstu pacientiem un patērētājiem, kas, apgūstot spēju rīkoties atbilstīgi 
attiecīgiem apstākļiem, panāk labāku ārstēšanas rezultātu. Tieši, labprātīgi paziņojumi 
pacientiem palīdz apgūt daudzkultūru zināšanas un pieredzi; pārdomas un pašizpausme dod 
ieguldījumu veselības izglītībā.



PE441.215v02-00 174/176 AM\817858LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 298
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.lb pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.lb pants
Aģentūras vadībā dalībvalstu kompetentās 
iestādes rīko neatkarīgus, profilaktiskus 
informācijas pasākumus par veselības 
jautājumiem, sevišķu uzmanību veltot 
veselību noteicošiem faktoriem, īpaši 
atbalstot publiskas kampaņas par kaitīgu 
ieradumu izskaušanu, par alkoholismu un 
atkarību no kaitīgām vielām (tabakas, 
narkotikām u.c.), par veselīgas ēšanas 
paradumu izvēli vai regulārām fiziskām 
aktivitātēm utt.

Or. en

Pamatojums

No daudzām slimībām un stāvokļiem var izvairīties, piekopjot veselīgāku dzīvesveidu 
(palielinot fiziskās aktivitātes, samazinot stresu, saprātīgi lietojot zāles, lai izvairītos no 
iedvestiem simptomiem un atkarības, izvairoties no narkotiku lietošanas) un ēšanas 
paradumus (samazinot alkohola, tabakas, sāls, cukura, tauku patēriņu, lietojot pārtikā vairāk 
dārzeņu un augļu utt.).

Grozījums Nr. 299
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.lc pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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100.lc pants
Dalībvalstis rūpējas par to, lai veselības 
aprūpes speciālistu pirmsdiploma 
izglītības programmas nodrošinātu 
saziņas prasmju attīstību un izpratni par 
uz pierādījumiem balstītas medicīnas 
pamatprincipiem.
Dalībvalstis finansiāli atbalsta 
neatkarīgus zāļu informācijas centrus, 
veicina veselības aprūpes speciālistiem 
paredzētu neatkarīgu, pastāvīgu izglītības 
programmu izstrādāšanu un kritiskas 
vērtēšanas prasmju attīstību
Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija, pamatojoties uz 
sabiedrisko apspriešanu ar dalībvalstīm 
un turpinot veselības aprūpes speciālistu 
izglītības programmas, izstrādā 
visaptverošu ziņojumu par dalībvalstu 
labāko praksi.

Or. en

Pamatojums

Lai informētu pacientus un apmierinātu viņu vajadzības, nepieciešama uzticēšanās, 
personisks dialogs un speciālas zināšanas, un tās ir veselības aprūpes speciālistu galvenās 
atbildības jomas. Veselības aprūpes speciālistu saziņas prasmes jāattīsta izglītības 
programmas apguves gaitā.

Grozījums Nr. 300
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.lc pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Article 100 lc
Dalībvalstis rūpējas par to, lai veselības 
aprūpes speciālistu pirmsdiploma 
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izglītības programmas nodrošinātu 
saziņas prasmju attīstību un izpratni par 
uz pierādījumiem balstītas medicīnas 
pamatprincipiem.
Dalībvalstis finansiāli atbalsta 
neatkarīgus zāļu informācijas centrus, 
veicina veselības aprūpes speciālistiem 
paredzētu neatkarīgu, pastāvīgu izglītības 
programmu izstrādāšanu un kritiskas 
vērtēšanas prasmju attīstību.
Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija, pamatojoties uz 
sabiedrisko apspriešanu ar dalībvalstīm 
un turpinot veselības aprūpes speciālistu 
izglītības programmas, izstrādā 
visaptverošu ziņojumu par dalībvalstu 
labāko praksi.

Or. en

Pamatojums

Lai informētu pacientus un apmierinātu viņu vajadzības, nepieciešama uzticēšanās, 
personisks dialogs un speciālas zināšanas, un tās ir veselības aprūpes speciālistu galvenās 
atbildības jomas. Veselības aprūpes speciālistu saziņas prasmes jāattīsta izglītības 
programmas apguves gaitā.


