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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 
attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0663),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0516/2008),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par ES darbību 294. panta 3. punktu, 114. panta 2. punktu un 168.
panta 4. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 10. jūnija 
atzinumu1 un Reģionu komitejas 2009. gada 7. oktobra atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 OV C 306, 16.12.2009, 19. lpp.
2  OV C 
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – 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 ir pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un praksi attiecībā 
uz informācijas sniegšanu, tādējādi radot 
situāciju, ka pacientiem un plašai 
sabiedrībai nav vienlīdzīgas pieejas 
informācijai par zālēm.

(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 ir pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un praksi attiecībā 
uz informācijas sniegšanu, tādējādi radot 
situāciju, ka pacientiem un plašai 
sabiedrībai nav vienlīdzīgas pieejas 
informācijai par zālēm, proti, informācijai, 
kas ietverta lietošanas pamācībā un 
ražojuma apraksta kopsavilkumā. Būtu 
jānovērš šāda nepamatota nevienlīdzība 
tādas informācijas pieejamībā, kura ir 
publiski pieejama citās dalībvalstīs un ir 
svarīga citu dalībvalstu pacientiem, kuri 
slimo ar hroniskām slimībām.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šīs Kopienas noteikumu par reklāmu
un valstu noteikumu par informēšanu 
atšķirības negatīvi ietekmē Kopienas 
noteikumu par reklāmu vienādu 
piemērošanu un to noteikumu par 
informāciju par zālēm, kuru satur zāļu 
apraksts un lietošanas pamācība, 
efektivitāti. Kaut arī šie noteikumi ir 
pilnībā saskaņoti, lai nodrošinātu vienāda 
līmeņa sabiedrības veselības aizsardzību 

(5) Šīs Kopienas noteikumu par pacientu 
un plašas sabiedrības informēšanu un 
valstu noteikumu par informēšanu 
atšķirības negatīvi ietekmē Kopienas 
noteikumu par pacientu un plašas 
sabiedrības informēšanu vienādu 
piemērošanu un to noteikumu par 
informāciju par zālēm, kuru satur zāļu 
apraksts un lietošanas pamācība, 
efektivitāti. Kaut arī šie noteikumi ir 
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visā Kopienā, šis mērķis ir apdraudēts, ja 
atļauj piemērot ļoti atšķirīgus valsts 
noteikumus attiecībā uz šādas 
pamatinformācijas izplatīšanu.

pilnībā saskaņoti, lai nodrošinātu vienāda 
līmeņa sabiedrības veselības aizsardzību 
visā Kopienā, šis mērķis ir apdraudēts, ja
atļauj piemērot ļoti atšķirīgus valsts 
noteikumus attiecībā uz šādas 
pamatinformācijas izplatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā uzmanība būtu jāpievērš nevis reklāmai, bet gan sabiedrības informēšanai.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – 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, liekot uzsvaru uz pacientu tiesībām 
un interesēm.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā, ar kuru izdara grozījumus, uzmanība jāpievērš pacientiem un viņu interesēm. Ar 
jaunajiem noteikumiem jāuzsver nevis farmācijas uzņēmumu tiesības izplatīt informāciju, bet 
gan pacientu tiesības saņemt to.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem jāpaliek 

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem būtu
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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.

jāpaliek 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 reklamēt plašai sabiedrībai 
zāles, kuras pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti. Šīs direktīvas noteikumi par 
informācijas sniegšanu, 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.

Or. en

Pamatojums

i) Ir jāuzsver, ka ar jaunajiem noteikumiem nav paredzēts aizstāt pacienta un ārsta attiecības, 
tie domāti, lai šīs attiecības atbalstītu. Tas ir saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 100.d) panta 
2. punkta b) apakšpunktu. Informētāki pacienti, visticamāk, turpinās nepieciešamo ārstēšanos 
un labāk izpratīs lēmumus, kas saistīti ar viņu ārstēšanu. ii) Tirdzniecības atļaujas turētāja 
sniegtajai informācijai, par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, vajadzētu veidot daļu no 
plašākas stratēģijas, kas paredzēta, lai sniegtu informāciju un palielinātu informētību par 
veselības jautājumiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 

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

turētāja informācijas sniegšanai 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 neskar citu personu 
vai organizāciju, jo īpaši preses vai 
pacientu un pacientu organizāciju, 
tiesības paust uzskatus par zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, ar noteikumu, 
ka šīs personas vai organizācijas savā 
darbībā ir neatkarīgas un ne tieši, ne 
netieši nerīkojas tirdzniecības atļaujas 
turētāja vārdā, saskaņā ar viņa 
norādījumiem vai viņa interesēs. 

Or. en

Pamatojums

Atsaucoties uz nesenajiem sasniegumiem tiesu praksē, ir jāuzsver, ka šīs direktīvas noteikumi 
neskar citu personu vai organizāciju, jo īpaši preses vai pacientu grupu, tiesības paust 
viedokli par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, ja vien šīs personas vai organizācijas 
nerīkojas farmācijas uzņēmumu interesēs vai to vārdā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – 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, 
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 sniedz informāciju televīzijā, radio
vai laikrakstos, žurnālos vai līdzīgos 
izdevumos, pacienti nav pasargāti no 
nepieprasītas informācijas un tāpēc šādu 
informācijas sniegšanu nevar atļaut. 
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Or. en

Pamatojums

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā šī direktīva pirmo reizi ievieš 
saskaņotus noteikumus par informācijas 
sniegšanu plašai sabiedrībai par zālēm, 
kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti, tad 
Komisijai jānovērtē tās darbība un 
vajadzība to pārskatīt piecus gadus pēc 
stāšanās spēkā. Jāparedz arī tādu Komisijas 
norādījumu izstrādāšana, kas pamatojas uz 
dalībvalstu informācijas uzraudzības 
pieredzi.

(15) Tā kā šī direktīva pirmo reizi ievieš 
saskaņotus noteikumus par informācijas 
sniegšanu plašai sabiedrībai par zālēm, 
kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti, tad 
Komisijai jānovērtē tās darbība un 
vajadzība to pārskatīt piecus gadus pēc 
stāšanās spēkā. Jāparedz arī tādu Komisijas 
norādījumu izstrādāšana sadarbībā ar 
pacientu organizācijām un veselības 
aprūpes speciālistiem, kas pamatojas uz 
dalībvalstu informācijas uzraudzības 
pieredzi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā informācijas saņēmēji ir pacienti, pacientu organizācijām būtu jāiesaistās šo 
norādījumu izstrādē. Iespēja iesaistīt veselības aprūpes speciālistus arī ir svarīga, jo viņi 
pacientiem ir galvenais informācijas avots (un par tādu avotu viņiem ir jāpaliek) par zālēm, 
kuru iegādei vajadzīga recepte.
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Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu Komisijai 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus par plašai sabiedrībai sniegtās 
informācijas kvalitātes kritērijiem un 
norādījumus par informācijas pieejamību 
tīmeklī.

Or. en

Pamatojums

Komitoloģija ir jāsaskaņo ar deleģēto aktu sistēmu, kas ieviesta ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu (t. i., Lisabonas līgumu).

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b) Komisijai būtu jāapspriežas ar 
pacientu organizācijām par jautājumiem, 
kas saistīti ar šīs direktīvas īstenošanu un 
piemērošanu dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Lai uzklausītu pacientus par jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas ieviešanu un 
piemērošanu, Komisija apspriežas ar pacientu organizācijām.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/83/EK2
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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 sniegtā un kvalitātes 
kritērijiem atbilstošā tāda informācija par 
zālēm, kuras pieejamas tikai ar ārsta 
recepti, kam piemēro VIIIa sadaļas 
noteikumus.”

Or. en

Pamatojums

Informācijai, ko sniedz pacientiem un plašai sabiedrībai, jāatbilst kvalitātes pamatkritērijiem, 
lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību un aizsargātu sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – 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, piemēram, 
informatīvām kampaņām par retām 
slimībām, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes.”;

Or. en

Pamatojums

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
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order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Grozījums Nr. 12

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 prasa, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs tieši vai netieši ar trešās 
personas starpniecību, kura rīkojas 
tirdzniecības atļaujas turētāja interesēs,
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem sniegtu
informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga recepte, ar nosacījumu, ka 
šāda informācija un veids, kā to sniedz, ir
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos. 
Sniedzot šādu informāciju, ir jānorāda 
tirdzniecības atļaujas turētājs un ikviena 
trešā persona, turklāt skaidri jānorāda 
ikviena trešā persona, kas rīkojas 
tirdzniecības atļaujas turētāja vārdā.

Or. en

Pamatojums

i)Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem, un tādēļ ir jāmaina akcenti: būtu jāuzsver 
pacientu tiesības saņemt informāciju, nevis farmācijas uzņēmumu iespēja izplatīt informāciju.
ii) Sabiedrībai ir skaidri jāzina, ka informāciju sniedz farmācijas uzņēmums. Arī tad, ja 
informāciju sniedz trešā persona, ir jābūt skaidri norādītam, ka trešā persona rīkojas 
farmācijas uzņēmuma vārdā.

Grozījums Nr. 13

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

2.a Šīs direktīvas noteikumi neskar citu 
personu vai organizāciju, jo īpaši preses 
vai pacientu un pacientu organizāciju, 
tiesības paust uzskatus par zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, ar noteikumu, 
ka šīs personas vai organizācijas savā 
darbībā ir neatkarīgas un ne tieši, ne 
netieši nerīkojas tirdzniecības atļaujas 
turētāja vārdā, saskaņā ar viņa 
norādījumiem vai viņa interesēs. 

Or. en

Pamatojums

Atsaucoties uz nesenajiem sasniegumiem tiesu praksē, ir jāuzsver, ka šīs direktīvas noteikumi 
neskar citu personu vai organizāciju, jo īpaši preses vai pacientu grupu, tiesības paust 
viedokli par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, ja vien šīs personas vai organizācijas 
nerīkojas farmācijas uzņēmumu interesēs vai to vārdā.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte,
tirdzniecības atļaujas turētājs nodrošina
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem 
pieejamību zāļu aprakstam, marķējumam
un lietošanas instrukcijai, ko 
apstiprinājušas kompetentās iestādes, un 
publiski pieejamu novērtējuma redakciju, 
ko izstrādājušas kompetentās iestādes. Šo 
informāciju sniedz gan elektroniski, gan 
kā drukātu materiālu, kā arī tādā 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti.

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

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

(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;

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 vai tās locekļiem
saprotamā veidā, neietekmējot 
informācijas kvalitāti un ticamību; 

(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;

b) informāciju par neizlietoto zāļu vai no 
zālēm radušos atkritumu likvidēšanu, 
norādot jebkādu atbilstīgu savākšanas 
sistēmu; informāciju par cenām un 
faktiskus datus saturošus informatīvus 
paziņojumus un uzziņas materiālu, kas 
attiecas, piemēram, uz iesaiņojuma maiņu 
vai brīdinājumus par blaknēm;

(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.

c) 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. Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 726/2004 20.b panta 1. punktu 
Aģentūra pārbauda šādu informāciju 
pirms tās sniegšanas;
d) attiecīgo zāļu farmaceitisko, 
pirmsklīnisko un klīnisko testu rezultātus, 
kuri ir ietverti 1. punktā minētā 
novērtējuma ziņojuma publiski pieejamā 
redakcijā.

(Savstarpēja norāde: 100.b panta teksta daļas ir mainītas vietām, un tekstā ir izdarīti 
grozījumi, priekšlikumā tie ir punkti no b) līdz d).

Or. en

Pamatojums

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
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SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Grozījums Nr. 15

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 sniedz
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā, radio vai laikrakstos, 
žurnālos un līdzīgos izdevumos. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

Or. en

Pamatojums

Informāciju būtu jāsniedz tiem, kuri paši vēlas saņemt šādu informāciju, proti, būtu jāpiemēro 
pieprasījuma princips. Ja farmācijas uzņēmumi informāciju sniedz laikrakstos, žurnālos un 
līdzīgos izdevumos, pacienti nav pasargāti no nepieprasītas informācijas saņemšanas, tādēļ 
šādas publikācijas nebūtu jāatļauj.
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Grozījums Nr. 16

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

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

Informāciju būtu jāsniedz tiem, kuri paši vēlas saņemt šādu informāciju, proti, būtu jāpiemēro 
pieprasījuma princips. Ja farmācijas uzņēmumi informāciju sniedz ar veselības jautājumiem 
saistītos izdevumos, pacienti nav pasargāti no nepieprasītas informācijas saņemšanas, tādēļ 
šādas publikācijas nebūtu jāatļauj.

Grozījums Nr.  17

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

Or. en

Pamatojums

Būtu jādod iespēja pacientiem sazināties ar farmācijas uzņēmumu, lai saņemtu papildu 
informāciju.
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Grozījums Nr.  18

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

Būtu vairāk jāuzsver atšķirība starp informācijas sniegšanu un reklāmu. Lai gan direktīvas 
86. pantā ir dota reklāmas definīcija un 88. panta 1. punktā ir noteikts aizliegums reklamēt 
zāles, kuru iegādei vajadzīga recepte, skaidrības labad būtu jāuzsver, ka nedrīkst sniegt 
nekādu materiālu, kuros reklamētas zāles, kuru iegādei vajadzīga recepte. 

Grozījums Nr.  19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi 1., 2. un 3. punkta īstenošanai. 

(4) Lai nodrošinātu plašai sabiedrībai un 
tās locekļiem sniegtās informācijas 
kvalitāti, Komisija, saskaņā ar 
100.kb pantu par deleģētiem aktiem un 
ievērojot 100.kc un 100.kd pantu 
nosacījumus, pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai piemērotu 1., 2. un 3. punkta 
noteikumus. 

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 121. panta 2.a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Komitoloģija ir jāsaskaņo ar deleģēto aktu sistēmu, kas ieviesta ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu (t. i., Lisabonas līgumu).

Grozījums Nr.  20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pielāgo šo daļu, lai ņemtu vērā 
tehnikas attīstību. Šis pasākums, kas 
paredz grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, tiek pieņemts saskaņā ar 
121. panta 2.a punktā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību,
Komisija, izmantojot deleģētus aktus 
atbilstoši 100.kb pantam un ievērojot 
100.kc un 100.kd pantos paredzētos 
nosacījumus, var pieņemt pasākumus, kas 
nepieciešami, lai piemērotu šīs daļas 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Komitoloģija ir jāsaskaņo ar deleģēto aktu sistēmu, kas ieviesta ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu (t. i., Lisabonas līgumu).

Grozījums Nr.  21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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 

2. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, 
pacientu organizācijām un veselības 
aprūpes speciālistiem 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, kuru iegādei 
vajadzīga ārsta recepte. Norādījumos 



PE439.410v01-00 20/27 PR\807498LV.doc

LV

regulāri tos atjauno, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi. 

ietver noteikumus, lai nodrošinātu 
sabiedrības locekļu iespējas iesniegt 
kompetentajām iestādēm sūdzības par 
maldinošu praksi, sniedzot informāciju.
Komisija izstrādā šos norādījumus uz 
laiku, kad stājas spēkā šī direktīva, un 
regulāri tos atjauno, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā informācijas saņēmēji ir pacienti, pacientu organizācijām būtu jāiesaistās šo 
norādījumu izstrādē.  Iespēja iesaistīt veselības aprūpes speciālistus arī ir svarīga, jo viņi 
pacientiem ir galvenais informācijas avots (un par tādu avotu viņiem ir jāpaliek) par zālēm, 
kuru iegādei vajadzīga recepte.

Grozījums Nr.  22

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 
vietnes visā Kopienā, ja saturs ir identisks.

Pēc interneta vietnes reģistrācijas tajā 
esošo informāciju par zālēm tirdzniecības 
atļaujas turētājs var publicēt citās saskaņā 
ar šā punkta pirmo daļu tirdzniecības 
atļaujas turētāja reģistrētajās interneta 
vietnēs visā Kopienā, ja saturs ir identisks.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu pieprasījuma principu un nodrošinātu, ka informācija par zālēm, kuru iegādei 
vajadzīga recepte, neparādās nevienā citā nesaistītā tīmekļa vietnē, ar medicīnas jautājumiem 
saistītai informācijai vajadzētu būt pieejamai tikai īpašās tīmekļa vietnēs, kuras ir reģistrējuši 
un uztur farmācijas uzņēmumi saskaņā ar 100.h panta 1. punkta pirmo daļu.
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Grozījums Nr. 23

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 bez viņu 
nepārprotamas piekrišanas, kam ir pieeja 
šīm vietnēm, vai tāda nepieprasīta satura 
parādīšanos tajās, kurš tiek izplatīts plašai
sabiedrībai vai tās locekļiem. Interneta 
vietnēs var būt videomateriāls, ja tas 
noder, lai panāktu zāļu drošu un efektīvu 
lietošanu.

Or. en

Pamatojums

i) Atkarībā no tīmekļa vietnes dizaina pacienti, kuri regulāri ieskatās šajā vietnē, varētu 
vēlēties reģistrēties / identificēt sevi, lai piekļūtu iepriekš meklētai informācijai vai piekļūtu 
tai ātrāk. Tomēr to varētu darīt tikai pēc tam, kad viņi ir devuši nepārprotamu piekrišanu. ii) 
Ir lietderīgi izmantot citus materiālus un paņēmienus, piemēram, īsfilmu, lai demonstrētu, kā 
pareizi jālieto noteiktas zāles (piem., inhalatori).

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.ka pants

Apspriešanās ar pacientu organizācijām
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Komisija apspriežas ar pacientu 
organizācijām par jautājumiem, kas 
saistīti ar šīs direktīvas īstenošanu un 
piemērošanu dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Lai uzklausītu pacientus par jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas ieviešanu un 
piemērošanu, Komisijai būtu jāapspriežas ar pacientu organizācijām.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.kb pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Šīs direktīvas100.d panta 4. punktā un 
100.f panta 2. punktā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir 
uz 5 gadiem, sākot no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. Komisija sniedz 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām 
vēlākais 6 mēnešus pirms 5 gadu 
laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšanu 
automātiski pagarina uz tikpat ilgu 
laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome to neatsauc saskaņā ar 100.kc 
pantu.

2. Līdzko Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 100.kc un 
100.kd panta noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu direktīvā ir jānosaka 
detalizēti noteikumi par pilnvaru delegēšanu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.kc pants
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 100.d panta 
4. punktā un 100.f panta 2. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. 
Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru 
atsaukšanu, pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas par to savlaicīgi informē 
otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras 
deleģētās pilnvaras var tikt atsauktas, un 
minot iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā 
datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu direktīvā ir jānosaka 
detalizēti noteikumi par pilnvaru delegēšanu.
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Grozījums Nr.  27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.kd pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu triju 
mēnešu laikā kopš paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par vienu 
mēnesi.

2. Ja pēc minētā laikposma ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav pauduši 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā 
datumā.

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus attiecībā uz deleģēto 
aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas 
izsaka iebildumus attiecībā uz deleģēto 
aktu, izklāsta iebildumu pamatojumu

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu direktīvā ir jānosaka 
detalizēti noteikumi par pilnvaru delegēšanu.
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PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par informāciju, ko pacientiem sniedz par 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte (COM(2008)0662–0663). Gan Parlaments, gan pacientu 
organizācijas jau sen ir prasījušas sagatavot šādu priekšlikumu, lai panāktu pacientu labāku 
informētību par viņiem izrakstītajām un viņu lietotajām zālēm. 
Kvalitatīvas informācijas labāka pieejamība ļaus sekmēt pacientu veselības uzlabošanos, jo 
labāk informēti pacienti, visticamāk, turpinās nepieciešamo ārstēšanos un viņiem būs lielāka 
izpratne par lēmumiem, kas saistīti ar ārstēšanu. Priekšlikums nodrošinās pievienoto vērtību, 
ja to pareizi formulēs un īstenos. 
Tādēļ priekšlikuma mērķis nevar būt tikai saskaņot Eiropas tiesību aktus, bet, uzlabojot 
informētību par veselības jautājumiem, ir arī jāpanāk veselības uzlabošanās. Farmācijas 
nozarei ir svarīga loma, sekmējot informētību par veselības jautājumiem un popularizējot 
labas veselības nozīmi, tomēr šī loma skaidri jādefinē, un stingri jāreglamentē farmācijas 
uzņēmumu līdzdalība, lai nepieļautu pārāk lielu farmaceitisko līdzekļu patēriņu, ko veicina 
komerciālas intereses.  
Ir vairākas problēmas, kas saistītas ar pašreizējo tiesisko regulējumu un situāciju Eiropā, ja 
runa ir par pacientu iespējām saņemt informāciju par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. 
Dalībvalstis direktīvu interpretē atšķirīgi, tādēļ kvalitatīvas informācijas pieejamība 
pacientiem dažādās Eiropas valstīs atšķiras. Dažās dalībvalstīs pacientiem nav viegli saņemt 
pat nepieciešamāko informāciju par viņiem izrakstītajiem farmaceitiskajiem līdzekļiem. Tas 
nav pieņemami un Eiropas Savienībā rada atšķirības veselības jomā.  
Pašreizējais regulējums nav pielāgots tehniskajai attīstībai un interneta sniegtajām iespējām 
un risinājumiem. Pacienti Eiropā jau tagad dažu sekunžu laikā var neierobežoti piekļūt 
nepārbaudītai un bieži vien nepareizai informācijai par farmaceitiskiem līdzekļiem, kuriem 
vajadzīga ārsta recepte. Vairākumam pacientu ir ļoti ierobežotas iespējas internetā iegūt 
pārbaudītu un drošu informāciju par farmaceitiskajiem līdzekļiem, kuriem vajadzīga ārsta 
recepte. Tas ir jo īpaši problemātiski tiem, kuriem nepieciešams saņemt informāciju viņu 
dzimtajā valodā.  
Pašreizējā un dažādā direktīvas interpretācija, ko sniedz Eiropas valstu tiesas, liecina, ka ir 
noteiktas juridiskas neskaidrības, kas rada neizpratni par to, kā direktīva būtu jāīsteno un kam 
tā būtu jāpiemēro. To atspoguļo arī atšķirības paņēmienos, ar kādiem dažādas dalībvalstis šo 
direktīvu īsteno. Tādēļ ir ļoti svarīgi vairāk precizēt noteikumus.  
Tādēļ, kopumā raugoties, ir jāprecizē nosacījumi attiecībā uz informāciju par zālēm, kurām 
vajadzīga recepte, un drīzumā jāizstrādā jauni noteikumi. 
Tomēr referentam attiecībā uz Komisijas priekšlikumu ir daži apsvērumi, kas liek viņam 
bažīties. Šajā paskaidrojumā ir izklāstītas svarīgākās izmaiņas, kas ierosinātas ziņojumu 
projektos.

 Komisijas priekšlikumā uzmanība vairāk pievērsta farmācijas uzņēmumu tiesībām 
izplatīt informāciju un mazāk pacientu tiesībām saņemt kvalitatīvu informāciju. Tādēļ 
referents ierosina mazināt priekšlikumā likto uzsvaru uz farmācijas uzņēmumu 
tiesībām un tā vietā pilnvarot tos sniegt pacientiem noteiktu informāciju, tādējādi 
tiesību aktā kā būtiskāko izvirzot „pacientu tiesības zināt”. Farmācijas uzņēmumi 
nedrīkst šo iespēju par informācijas sniegšanu pacientiem izmantot kā reklāmas 
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iespēju. Informācija katrā ziņā jāsniedz pacientu interesēs. Referents vēlas, lai 
farmācijas uzņēmumiem būtu pienākums sniegt noteiktu pamatinformāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga recepte, un lai tā būtu viegli pieejama pacientiem Eiropā, piem., 
produkta specifikācijas kopsavilkums un lietošanas pamācības.

 Informācija jādara pieejama, pamatojoties uz pieprasījuma principu, proti, informācijai 
jābūt pieejamai tiem pacientiem, kuri meklē šo informāciju. Tādēļ rūpīgāk būtu 
jāizvēlas informācijas sniegšanas kanāli. Lai gan internets kļūst arvien nozīmīgāks, 
dalībvalstīs tā izmantošana un pieejamība ievērojami atšķiras, turklāt jāpiemin arī 
atšķirīgais interneta lietošanas prasmes līmenis. Šā iemesla dēļ informāciju būtu 
jāsniedz, izmantojot arī pierastākus kanālus, piem., informācijas sūtīšanu pa pastu. 

 Tomēr jāatzīst, ka referentam ir iebildumi par informācijas sniegšanu drukātajos 
plašsaziņas līdzekļos. Laikrakstos vai žurnālos publicētā informācija ir pieejama 
ikvienam, ne tikai tiem cilvēkiem, kas paši cenšas atrast informāciju, proti, pacienti 
nav pasargāti no nepieprasītas informācijas saņemšanas. Tādēļ referents ierosina 
nepieļaut iespēju, ka farmācijas uzņēmumi sniedz informāciju laikrakstos, žurnālos un 
citos publicētos izdevumos.

 Referents vēlas arī padarīt skaidrāku atšķirību starp reklāmu un informāciju. Lai gan 
direktīvas 86. pantā ir dota reklāmas definīcija un 88. panta 1. punktā ir noteikts 
aizliegums reklamēt zāles, kurām vajadzīga ārsta recepte, skaidrības labad būtu 
jāakcentē, ka nedrīkst izplatīt reklāmas materiālu par zālēm, kurām vajadzīga recepte.

 Lai novērstu pārpratumus, ir jāuzsver, ka direktīvas noteikumi jāpiemēro tikai 
farmācijas uzņēmumiem un tos nekādā ziņā nav jāattiecina uz preses vai personu un 
viņu organizāciju tiesībām paust viedokli par noteiktiem medikamentiem un ārstēšanu, 
ja vien šis viedoklis pausts neatkarīgi, nevis farmācijas uzņēmumu vārdā, interesēs vai 
pēc to norādījumiem. Šis noteikums attiecināms tikai uz zāļu ražotājiem, un tas nav 
jāpiemēro paplašināti, ietekmējot vārda brīvību vai preses brīvību u.c. 

 Lai pacientu viedoklis tiktu uzklausīts, pacientu organizācijām aktīvi jāiesaistās 
direktīvas un regulas īstenošanā. Referents atzinīgi vērtē domu par pamatnostādņu un 
rīcības kodeksa izstrādāšanu par informāciju, ko sniedz pacientiem, un vēlas, lai 
Komisija, izstrādājot šīs pamatnostādnes un rīcības kodeksu, sadarbotos ar pacientu 
organizācijām.

 Ir jāuzsver nozīmīgā saikne starp ārstu un pacientu. Vissvarīgākais informācijas avots 
par zālēm, kurām nepieciešama ārsta recepte, ir ārsts, kurš šīs zāles izraksta, un tā tam 
vajadzētu būt arī turpmāk. Šī saikne ir būtiska vērtība, un to var tikai papildināt ar 
citiem informācijas kanāliem.   

 Attiecībā uz informācijas apjomu referents atzinīgi vērtē to, ka iedzīvotājiem būs 
pieejams un tiks publiskots novērtējuma ziņojums. Tomēr viņš uzskata, ka varētu 
publicēt arī attiecīgo zāļu farmaceitisko, pirmsklīnisko un klīnisko testu rezultātus. Tā 
kā šādas informācijas publiskošana ir visai delikāts jautājums komerciālajā ziņā, 
farmācijas uzņēmumus nevar piespiest to publicēt, tomēr, tā kā šī informācija var būt 
ļoti noderīga pacientiem un viņu organizācijām, nevajadzētu liegt šīs informācijas 
pieejamību. 

Ietverot šos priekšlikumus attiecīgajā kontekstā, referents uzsver, ka informācijas sniegšanai 
pacientiem par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, vajadzētu būt daļai no plašākas 
„pacientu informēšanas stratēģijas” un plašākas stratēģijas attiecībā uz informētību par 
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veselības jautājumiem. Jāparedz iespēja, ka pacienti un citi interesenti var saņemt precīzu un 
objektīvu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, slimību un specifisku saslimstību profilaksi 
un dažādām ārstēšanas iespējām. Jāatzīst, ka tas tomēr pārsniedz pašreizējā priekšlikuma un 
ziņojuma jomu. Tomēr referents cer, ka Komisija tuvākajā laikā iesniegs jaunu priekšlikumu, 
kas veidos daļu no plašākas „pacientu informēšanas stratēģijas” un papildinās pašreizējo 
priekšlikumu.


