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ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma 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, izstrādes mērķis ir radīt skaidru patērētājiem 
domātas informācijas par tādām zālēm pamatregulējumu, kuras var iegādāties tikai ar ārsta 
recepti, lai veicinātu patērētāju iespējas izvēlēties, balstoties uz informāciju.

Pacientiem paredzētajai informācijai ir jāatbilst trim kritērijiem: 

1. tai jābūt drošai — pacientiem paredzētā informācija ir jāpamato ar visjaunākajām 
zinātniskajām atziņām, un ir jānorāda tās avots;

2. tai jābūt objektīvai — ir jāprecizē informācijas sniedzējs un finansētājs, lai patērētāji 
varētu atklāt iespējamos interešu konfliktus; 

3. tās adresātam ir jābūt nespeciālistiem —  tai jābūt viegli saprotamai un izvērtējamai, 
ņemot vērā patērētāju īpašās vajadzības (vecums, kultūras atšķirības un prasība 
informāciju sniegt visās ES valodās).

 Ierosinātajā regulā ir noteikts regulējums, saskaņā ar kuru farmācijas rūpniecība 
patērētājiem sniedz informāciju. Nav skaidrs, kādai vajadzētu būt farmācijas 
rūpniecības lomai, ja informāciju par zālēm, kuras var iegādāties tikai ar ārsta 
recepti, pacientiem sniedz farmācijas rūpniecības pārstāvji. Farmācijas 
uzņēmumiem ir ļoti vērtīga, zinātnisko pētījumu rezultātā iegūta informācija. Tie 
var būt nozīmīgs pacientiem paredzētās informācijas avots. Tomēr farmācijas 
uzņēmumus nevar uzskatīt par neatkarīgiem informācijas par zālēm sniedzējiem, 
jo pēc būtības tiem ir interešu konflikts.  

 Ir grūti atšķirt informāciju no reklāmas. Patērētājiem veselības aizsardzības jomā ir 
nepieciešami saprotami, augstas kvalitātes informācijas avoti (īpaši tīmeklī), lai tie 
varētu izvērtēt savu iespējamo rīcību un pieņemt lēmumu, balstoties uz 
informāciju.

 Regulatīvajai aģentūrai ir jābūt pietiekami daudz laika, lai tā varētu pārbaudīt tās 
informācijas kvalitāti un objektivitāti, kuru sniegt ir farmācijas uzņēmumu 
pienākums.

 EudraPharm datubāze varētu būt noderīgs patērētāju informēšanas instruments. 
Eiropas Zāļu aģentūras resursi būtu jāizmanto vairāk. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2007. gada 20. decembrī 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedza paziņojumu "Ziņojums 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. Turklāt pieredze, 
kas gūta, piemērojot spēkā esošo tiesisko 
pamatu, liecina, ka pastāv atšķirības 
Kopienas noteikumu interpretācijā par 
reklāmu un valstu noteikumos par 
informācijas sniegšanu.

(1) Komisija 2007. gada 20. decembrī 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedza paziņojumu "Ziņojums 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. Turklāt pieredze, 
kas gūta, piemērojot spēkā esošo tiesisko 
pamatu, liecina, ka pastāv atšķirības 
Kopienas noteikumu interpretācijā par 
reklāmu un valstu noteikumos par 
informācijas sniegšanu, kas uzskatāmi 
apliecina, ka steidzami ir jānosaka 
atšķirība starp reklāmu un informāciju. 

Pamatojums

Tā kā nav definēta atšķirība starp informāciju un reklāmu, mazinās iespējas iegūt 
informāciju, un sabiedrībai jāievēro atšķirīgais, vairāk vai mazāk ierobežojošais dalībvalstu 
skaidrojums par to, ko var vai nevar uzskatīt par reklāmu. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par bezintervences 
zinātniskajiem pētījumiem vai papildu 
pasākumiem profilaksei vai ārstēšanai, 
vai informāciju par zālēm saistībā ar 
stāvokli, kam veic profilaksi vai ko ārstē.

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju, pirms to 
padara pieejamu, pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Attiecībā uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kas atļautas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
II sadaļu, jānosaka konkrēti informācijas 
veidi, kuru iepriekšēju pārbaudi veic 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk 
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Attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 
kas atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr.726/2004 II sadaļu, jānosaka konkrēti 
informācijas veidi, kuru iepriekšēju 
pārbaudi veic Eiropas Zāļu aģentūra 
(turpmāk "Aģentūra").

„Aģentūra”), un jānosaka tai tiesības 
uzraudzīt pasākumus, kas ražotājam ir 
jāveic pēc informēšanas par nevēlamām 
blakusparādībām, un pēc tam 
nekavējoties attiecīgi ir jāatjaunina 
literatūra.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums attiecas uz informāciju, ko kompetentas iestādes nav apstiprinājušas 
zāļu reģistrācijas laikā un kas faktiski ir slēpta reklāma. Visa būtiskā informācija, kas 
attiecas uz pētījumiem, ir iegūstama no pacientiem paredzētās lietošanas pamācības un no 
ražojuma apraksta kopsavilkuma, kas ir divi no apstiprināšanai iesniegtajiem reģistrācijas 
dokumentiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Article 1 – point 1
Regula (EK) Nr. 726/2004
Article 20b – paragraph 1

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms publicēšanas
Aģentūra novērtē ar zālēm saistītu 
informāciju, kas norādīta minētajā 
direktīvā.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms darīt zināmu 
ar zālēm saistītu informāciju, kas 
norādīta Direktīvas 100.b panta 
d) apakšpunktā, Aģentūra to novērtē, 
izņemot gadījumus, kad šāda informācija 
ir pieejama tīmekļa vietnē, kuras saturu 
saskaņā ar Direktīvas Nr. 2001/83/EK 
100.h pantu kontrolē dalībvalsts.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst Direktīvas 2001/83/EK 100.h panta normām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 726/2004
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20.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punkta nolūkā tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedz Aģentūrai izplatāmās
informācijas paraugu.

2. 1. punkta nolūkā tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedz Aģentūrai tās informācijas 
paraugu, kas ir jāpadara pieejama.

Pamatojums

Direktīvai jābūt orientētai uz pacientu. Tāpēc saskaņā ar „vilkšanas” principu, kas nozīmē 
to, ka pacientiem un plašai sabiedrībai ir pieejama tikai pieprasītā informācija (pretēji 
„stumšanas principam”, saistībā ar kuru tirdzniecības atļauju turētāji ir tie, kas informāciju 
sniedz pacientiem un plašai sabiedrībai), tirdzniecības atļauju turētājiem zāles nereklamējošā 
informācija pašiem ir jāpadara pieejama pacientiem un plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 5

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 120 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daļu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaļas 
noteikumiem, un lēmumu pamato. Ja 
Aģentūra nesniedz iebildumus 120 dienu
laikā, uzskata, ka informācija ir pieņemta 
un to var publicēt.

Pamatojums

Ar prasību Eiropas Zāļu aģentūrai lēmumu pamatot varēs informācijas sagatavošanas 
procesu padarīt pārredzamāku un efektīvāku. Iesniegtās informācijas bezdarbības 
apstiprinājuma termiņa pagarināšanas  no 60 līdz 120 dienām mērķis ir noteikt Aģentūrai 
tādu termiņu, lai tā var skaidri pamatot savus lēmumus.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja aģentūrai ir iebildumi pret 
iesniegto informāciju un iesniedzējs 
uzskata, ka iebildumi nav pamatoti, 
Aģentūra pēc iesniedzēja(-as) lūguma
30 darba dienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas dod iespēju rakstiski pamatot 
savus argumentus vai to darīt mutiskā 
uzklausīšanas sēdē. Aģentūra sniedz 
izskaidrotu atbildi 30 darba dienu laikā 
pēc iesniedzēja(-as) pamatotu argumentu 
saņemšanas.

Pamatojums

Lai procesu padarītu pārredzamāku, abām pusēm tiek dota iespēja aizstāvēt savu nostāju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Direktīvas 57. panta 1. punkta 
l) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:

„ l) rada zāļu datubāzi , kam jābūt 
pieejamai plašai sabiedrībai visās ES 
oficiālajās valodās, un nodrošina tās 
atjaunināšanu un no farmācijas
uzņēmumu komerciālajām interesēm 
neatkarīgu pārvaldību; datubāze 
atvieglo tās informācijas meklēšanu, kas 
jau atļauta izmantošanai lietošanas 



PE439.345v02-00 8/10 AD\813298LV.doc

LV

pamācībās; tajā ir iedaļa par bērnu 
ārstēšanai reģistrētajām zālēm;
sabiedrībai sniedzamo informāciju 
izklāsta atbilstīgā un saprotamā veidā, 
ņemot vērā, ka tā ir paredzēta 
nespeciālistiem;”

Pamatojums

Aģentūras nozīmes palielināšana sabiedrības informētības jomā par zālēm, kurām ir 
vajadzīga ārsta recepte, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu augstākā mērā kvalitatīvas 
informāciju vienlīdzīgu pieejamību visiem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem paredzētas 
informācijas datubāzes pārvaldībai ir jāatbilst šajā datubāzē esošās informācijas izņēmuma 
režīma kritērijiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 726/2004
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Direktīvas 57. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Šā panta 1. punkta l) apakšpunktā 
paredzētajā datubāzē iekļauj produkta 
apraksta kopsavilkumu, lietošanas 
pamācību pacientam vai lietotājam un 
marķējumā norādīto informāciju.
Datubāzi attīsta pa posmiem, prioritāti 
piešķirot zālēm, kas reģistrētas saskaņā 
ar šo regulu, un zālēm, kas attiecīgi 
atļautas saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK III sadaļas 4. nodaļu un 
Direktīvas 2001/82/EK III sadaļas 
4. nodaļu. Datubāzi paplašina, lai 
iekļautu zāles, ko Kopienā laiž tirgū.
Attiecīgā gadījumā datubāzē iekļauj arī 
norādes uz pašreiz veicamās vai jau 
pabeigtās klīniskās izpētes datiem, kuri 
ietverti Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
paredzētajā klīniskās izpētes datubāzē.
Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, 
izdod pamatnostādnes par datu laukiem, 
ko varētu iekļaut un kas var būt 
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pieejami sabiedrībai.
Eiropas iedzīvotājus par šo datubāzi aktīvi 
informē. Tirdzniecības atļauju turētāju 
sniegto un valsts iestāžu apstiprināto 
informāciju, šīs iestādes nosūta 
Aģentūrai, kas to ievada publiski 
pieejamā datubāzē.”

Pamatojums

Datubāzei kā objektīvas informācijas galvenajam avotam ir jābūt publiski pieejamai. Tāpēc 
dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Zāļu aģentūrai būtu jārīkojas savlaicīgi, lai nodrošinātu 
tās efektīvu lietojumu.
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