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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 regulai, ar ko attiecībā uz 
informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un 
veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas 
Zāļu aģentūru
(COM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0662),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija ir 
iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C6-517/2008),

– 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. pantu un 168. panta 
4. punkta c) apakšpunktu,

– ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

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

1. pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem. 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ieviešot jaunu VIIIa sadaļu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 

(2) Ieviešot jaunu VIIIa sadaļu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
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6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, tiek risināti 
šie jautājumi, izmantojot dažādus 
noteikumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
labas kvalitātes, objektīvu, ticamu 
informāciju par cilvēkiem paredzētām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, un 
ka šī informācija nav paredzēta reklāmas 
nolūkiem.

6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, tiek risināti 
šie jautājumi, izmantojot dažādus 
noteikumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
labas kvalitātes, objektīvu, ticamu un 
nekomerciālu informāciju par cilvēkiem 
paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, un lai akcentētu pacientu tiesības 
un intereses.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā, ar ko izdara grozījumus, jāpievēršas pacientiem un viņu interesēm, un tas 
jāatspoguļo arī regulā, ar ko izdara grozījumus. Jaunajos noteikumos direktīvā, ar ko izdara 
grozījumus, vairāk jāuzsver nevis farmācijas uzņēmumu tiesības izplatīt informāciju, bet gan 
pacientu tiesības saņemt informāciju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
20.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Aģentūra 60 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daļu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem. Ja Aģentūra nesniedz 
iebildumus 60 dienu laikā, uzskata, ka 
informācija ir pieņemta un to var publicēt.

(3) Aģentūra 20 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daļu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem. Ja Aģentūra nesniedz 
iebildumus 20 dienu laikā, uzskata, ka 
informācija ir pieņemta un to var publicēt.

Or. en

Pamatojums

Sešdesmit dienas ir pārāk ilgs periods, un tas var kaitēt pacientiem, jo īpaši tad, ja runa ir 
par brīdinājumiem, kas saistīti ar izstrādājumu. Tādēļ, lai nodrošinātu lielāku procesa 
efektivitāti, būtu jānosaka pieņemamāks termiņš Aģentūras iebildumu sniegšanai.
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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 farmaceitiskajiem 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 atšķirīgā 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 likt tiem sniegt pacientiem noteiktu informāciju, tādējādi tiesību 
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aktā kā būtiskāko izvirzot „pacientu tiesības zināt”. Farmācijas uzņēmumi nedrīkst šo 
iespēju par informācijas sniegšanu pacientiem izmantot kā reklāmas 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. 
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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 
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.


