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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums 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 galīgā 
redakcija), izstrādāts, lai nodrošinātu skaidru tiesisko regulējumu saistībā ar patērētāju 
informēšanu par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, tādējādi sekmējot labākas izvēles 
iespējas pacientiem, kad tiek lemts par iespējamo ārstēšanu. Joprojām būtiski atšķiras tas, kā 
tiek interpretēti Kopienas noteikumi par reklāmu un pacientu informēšanu. Tā kā reklāmas 
ierobežojumi nemainīsies, patērētājiem visā Eiropā nebūs nodrošināta vienāda līmeņa 
piekļuve objektīvai, kvalitatīvai informācijai par zālēm. 

Informācijai, ko sniedz patērētājiem, būtu jāatbilst tādiem galveniem kritērijiem kā:

1. uzticamība — informācijai, ko sniedz pacientiem, būtu jāpamatojas uz jaunākajiem 
zinātniskajiem atklājumiem, norādot atsauces uz avotu;

2. neatkarība — jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kas sniedz un finansē informāciju, lai 
patērētāji varētu atklāt iespējamu interešu konfliktu;

3. atbilstība patērētāju interesēm un orientācija uz pacientu — informācijai vajadzētu būt 
saprotamai un viegli pieejamai, ņemot vērā patērētāju īpašās vajadzības (vecumu, 
kultūru atšķirības, informācijas pieejamību visās Eiropas valstu valodās).

Tiesību akta priekšlikumā ir ierosināts ieviest tiesisku regulējumu plašai sabiedrībai 
paredzētas informācijas izplatīšanai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte. Jautājums ir 
par to, kāda loma tiešas informācijas sniegšanā pacientiem būtu jāuzņemas farmācijas nozarei. 
Farmācijas uzņēmumu rīcībā ir vērtīga informācija, kas gūta, veicot klīniskus pētījumus. Šie 
uzņēmumi var būt vērtīgs patērētājiem paredzētās informācijas avots. Tomēr farmācijas 
uzņēmumus nevar uzskatīt par neatkarīgiem veselības informācijas sniedzējiem, jo pastāv 
interešu konflikta risks. Tādēļ tie nedrīkst būt vienīgie informācijas avoti.

Nav skaidra informācijas un reklāmas nošķirtība. Patērētājiem ir vajadzīgi vispusīgi, plaši 
veselības informācijas avoti (jo īpaši internetā), lai novērtētu iespējas un pieņemtu apzinātu 
lēmumu. 

Datubāze „EudraPharm” varētu būt lietderīgs pacientu informēšanas veids. Padziļināti varētu 
pētīt Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) resursus.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – 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 
informāciju, ko pacientiem un plašai 
sabiedrībai sniedz tirdzniecības atļaujas 
turētājs, direktīva nosaka tikai to, ka uz 
dažām informēšanas aktivitātēm neattiecas 
noteikumi par reklāmu, neparedzot ne 
saskaņotu noteikumu kopumu par zāļu
nekomerciālās informācijas saturu un 
kvalitāti, ne arī šīs informācijas sniegšanas
kanālus.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

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, ar ko saskaņā tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – 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 arī, 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 informācijas 
sniegšanas iespēju ierobežojumi 
pacientiem un plašai sabiedrībai izriet no 
fakta, ka atšķirību starp reklāmas un 
informēšanas jēdzieniem visā Kopienā 
neinterpretē vienādi.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, atbilstīgās izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

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, ar ko saskaņā tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 3

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 
visā Kopienā, šis mērķis ir apdraudēts, ja 
atļauj piemērot ļoti atšķirīgus valsts 
noteikumus attiecībā uz šādas 
pamatinformācijas izplatīšanu.

(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 
visā Kopienā, šis mērķis ir apdraudēts, ja 
atļauj piemērot ļoti atšķirīgus valsts 
noteikumus par šādas pamatinformācijas 
sniegšanu.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, atbilstīgās izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)
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Pamatojums

Ir jāuzsver, ka galvenā uzmanība šajā direktīvā ir vērsta nevis uz zāļu reklamēšanu, bet uz to, 
lai labāk informētu pacientus un plašu sabiedrību par zālēm.

Grozījums Nr. 4

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 
interesēm. Pacientiem vajadzētu būt 
tiesībām viegli piekļūt noteiktai 
informācijai, piemēram, zāļu apraksta 
kopsavilkumam un lietošanas pamācībai 
gan elektroniski, gan drukātā veidā. Tādēļ 
ir nepieciešamas sertificētas un reģistrētas 
tīmekļa vietnes, kurās būtu pieejama 
neatkarīga, objektīva un nekomerciāla 
informācija.

Pamatojums

Sertificētas un reģistrētas tīmekļa vietnes būs galvenais kanāls, pa kuru sniegs kvalitatīvu 
veselības informāciju.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – 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 

(8) Valstu kompetentajām iestādēm un 
veselības aprūpes speciālistiem būtu
jāpaliek galvenajiem informācijas avotiem 
par zālēm plašai sabiedrībai. Dalībvalstīm 
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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.

būtu 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 nekomerciālas informācijas 
par zālēm papildu avots. Tāpēc šajā 
direktīvā būtu jāparedz tiesiskais 
regulējums, lai nodrošinātu tirdzniecības 
atļaujas turētāju rīcībā esošas īpašas 
informācijas par zālēm pieejamību plašai 
sabiedrībai. Būtu jāsaglabā aizliegums 
reklamēt plašai sabiedrībai zāles, kuras 
pieejamas vienīgi ar ārsta recepti.

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 informācijas par zālēm. Tirdzniecības atļauju turētāji var sniegt papildinformāciju, 
bet viņi nevar uzņemties valstu kompetento iestāžu un veselības aprūpes speciālistu lomu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – 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) Būtu jāparedz noteikumi, lai 
nodrošinātu, ka var sniegt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par atļauto zāļu, 
kuru iegādei vajadzīga recepte, sniegto 
labumu un risku. Informācijai vajadzētu 
būt tādai, kurā ņemtas 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 recepte, būtu jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – 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 sniedz tikai 
kvalitatīvu informāciju, un lai nošķirtu
nekomerciālu informāciju no reklāmas, 
būtu jānosaka tādas informācijas tipi, kuru
drīkst sniegt. Ir lietderīgi atļaut 
tirdzniecības atļaujas turētājiem sniegt
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.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

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, ar ko saskaņā tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).

Grozījums Nr. 8

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

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

sabiedrībai. Ja informāciju sniedz televīzijā
vai radio, pacienti nav pasargāti no 
nepieprasītas informācijas, un tāpēc šāda 
informācijas sniegšana nebūtu jāatļauj.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka televīzija un radio nav piemēroti līdzekļi, lai informētu pacientus par zālēm.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) 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. Dalībvalsts kompetentajai 
iestādei būtu jāuzrauga šīs tīmekļa 
vietnes. Dalībvalstīm sadarbībā ar tādām 
ieinteresētajām personām kā veselības 
aprūpes speciālisti vai pacientu 
organizācijas vajadzētu būt atbildīgām 
par šo tīmekļa vietņu pārvaldību.

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.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – 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) Uzraugot informāciju par atļautajām
zālēm, kurām saskaņā ar šo direktīvu 
vajadzīga recepte, būtu jānodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētāji sniegtu tikai 
tādu informāciju, kas atbilst 
Direktīvai 2001/83/EK. Dalībvalstīm būtu
jāpieņem noteikumi, kas paredz efektīvus 
uzraudzības mehānismus un neatbilstības 
gadījumos ļauj efektīvi rīkoties. 
Neatbilstības gadījumos būtu jāizmanto 
procedūras, uz kurām pamatojoties šādu 
gadījumu izskatīšanas laikā tiktu 
pārstāvēti un uzklausīti tirdzniecības 
atļauju turētāji. Uzraudzības pamatā būtu
jābūt informācijas kontrolei pirms 
informācijas sniegšanas, izņemot, ja 
kompetentās iestādes jau ir apstiprinājušas 
informācijas saturu vai ja ir cits 
mehānisms, lai nodrošinātu atbilstošu, 
efektīvu un objektīvu uzraudzības līmeni.

Pamatojums

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation. 

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.

Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
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Direktīva 2001/83/EK
59. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) 59. pantā iekļauj šādu punktu:
“3.a Lietošanas pamācība atbilst pacientu 
faktiskajām vajadzībām. Tādēļ pacientu 
organizācijas būtu jāiesaista valsts 
regulatīvo iestāžu un Eiropas Zāļu 
aģentūras sniegtās informācijas par zālēm 
pilnveidošanā un pārskatīšanā. 
Lietošanas pamācībā iekļauj īsu 
rindkopu, kurā norāda informāciju par 
zāļu sniegto labumu un iespējamo 
kaitējumu, kā arī īsu aprakstu, norādot 
tajā papildinformāciju par zāļu lietošanas 
drošumu un efektivitāti.”

Pamatojums

Pētījumu gaitā, aptaujājot pacientus, ir noskaidrots, ka vairākums cilvēku lietošanas 
pamācības bieži vien nelasa (piem., informācija sniegta nepareizā secībā, svarīgākā 
informācija nav izcelta). Tādēļ zāļu lietošanas pamācības būtu jāizstrādā sadarbībā ar 
pacientu pārstāvjiem, kā to, piemēram, 2005. gadā ierosinājusi EMEA Pacientu un 
patērētāju darba grupa. EMEA darbs lietošanas pamācību salasāmības un saprotamības 
uzlabošanā būtu jāturpina, un valstu regulatīvajām iestādēm tas būtu jāņem par 
paraugprakses piemēru.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1.a) 86. panta 1. punktā pēc pirmā 
ievilkuma pievieno šādu ievilkumu:
“– plašas sabiedrības uzmanības 
pievēršanu zālēm, norādot atsauces uz 
terapeitiskām indikācijām vai pazīmēm un 
simptomiem,”
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – 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, informācija par
iesaiņojuma maiņu, ar narkotikām saistītos 
vispārīgos piesardzības pasākumos 
ietilpstoši brīdinājumi par blaknēm, 
tirdzniecības katalogi, cenrāži un 
atmaksāšana, ar noteikumu, ka tajos nav 
ietverta zāles reklamējoša informācija,

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts precizēt direktīvas darbības jomu. 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.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – 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 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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piemēro VIIIa sadaļas noteikumus.

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 15

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. Neskarot valstu kompetento iestāžu un 
veselības aprūpes speciālistu nozīmi, 
labāk informējot pacientus un plašu 
sabiedrību par atļautām zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, dalībvalstis ļauj 
tirdzniecības atļaujas turētājam sniegt
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem 
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.

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 informācijas par zālēm. Tirdzniecības atļauju turētāji var sniegt papildinformāciju, 
bet viņi nevar uzņemties valstu kompetento iestāžu un veselības aprūpes speciālistu lomu.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Būtu jāorganizē informācijas 
kampaņas, kuru mērķis ir plašas 
sabiedrības un tās locekļu informētības 
palielināšana par viltotu zāļu risku. Šādas 
informācijas kampaņas var vadīt valstu 
kompetentās iestādes sadarbībā ar 
nozares pārstāvjiem, veselības aprūpes 
speciālistiem un pacientu organizācijām.

Pamatojums

Lai labāk aizsargātu sabiedrības veselību, ļoti lietderīgas un pacientiem noderīgas būtu 
informācijas kampaņas par viltotu zāļu risku. Lai palielinātu šo informācijas kampaņu 
kvalitāti un nodrošinātu, ka informācija efektīvi sasniedz pacientus, valstu iestādēm būtu 
jāņem vērā pieredze, ko šajā jautājumā var sniegt nozares pārstāvji, veselības aprūpes 
speciālisti un pacientu organizācijas.

Grozījums Nr. 17

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

Pamatojums

Attiecībā uz veselības aprūpes speciālistu rīcībā esošajiem drukātajiem materiāliem, ko viņi 
izdala pacientiem, būtu jāievēro tādi paši kritēriji, kurus piemēro citiem informācijas 
izplatīšanas līdzekļiem. Tādēļ būtu lietderīgi šajā sadaļā ietvert arī šāda veida materiālus. 
Veselības aprūpes speciālistus arī var ietekmēt materiāls, kuros ietverta reklāma. Nav nekāda 
pamatota iemesla, kādēļ šīs sadaļas noteikumus nebūtu jāattiecina uz materiāliem, ko 
uzņēmumi dod veselības aprūpes speciālistiem, lai viņi šos materiālus izdalītu pacientiem.
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Grozījums Nr. 18

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, tostarp 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, informācija 
par iesaiņojuma maiņu, ar narkotikām 
saistītos vispārīgos piesardzības 
pasākumos ietilpstoši brīdinājumi par 
blaknēm, tirdzniecības katalogi, cenrāži 
un atmaksāšana, ar noteikumu, ka tajos 
nav ietverta zāles reklamējoša 
informācija,

Pamatojums

Šis grozījums 86. panta 2. punkta grozījumam, un tā mērķis ir direktīvas darbības jomas 
precizēšana. Vajadzētu ļaut, lai tirdzniecības atļauju turētāji sniegtu konkrētu informāciju. 
Vērtspapīru tirgus noteikumos ir noteikts, ka uzņēmumiem jāsniedz ieguldītājiem pilnīga 
informācija par būtiskiem notikumiem un darbinieki ir jāinformē par sasniegumiem 
uzņēmējdarbībā. Šis aspekts ir jāprecizē, lai šādu informāciju varētu atbilstīgi sniegt. 

Grozījums Nr. 19

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) materiāli, kas nodoti veselības 
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aprūpes speciālistu rīcībā viņu pašu 
vajadzībām.

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai direktīvas noteikumi neattiektos uz veselības aprūpes speciālistiem 
sniegto informāciju, ko viņi izmanto savām vajadzībām.

Grozījums Nr. 20

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:

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

Pamatojums

Direktīvā vairāk uzmanības būtu jāpievērš pacientiem. Tādēļ būtu jāuzsver, ka pacientiem ir 
tiesības saņemt noteiktu informāciju. Minimuma prasībai jābūt tādai, ka pacientiem vajadzētu
būt tiesībām piekļūt produkta apraksta kopsavilkumam un publiski pieejamai novērtējuma 
ziņojuma versijai gan drukātā veidā, gan elektroniski.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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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.

svītrots

Pamatojums

Teksts svītrots atbilstīgi 100.b panta 1. punktam, kurā ir nošķirta informācija, ko pacienti ir 
tiesīgi saņemt un kas tādēļ ir jāsniedz, no vienas puses, un informācija, kuru var sniegt, no 
otras puses, kā noteikts 100.b panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 22

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;

a) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma ziņojuma redakciju, ko 
izstrādājušas kompetentās iestādes, bet 
sniedz to plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem saprotamā veidā, nemazinot 
sniegtās informācijas kvalitāti vai 
ticamību, tostarp tās vispusību un 
objektivitāti;

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka informācijas sniegšanai atšķirīgā veidā jāuzlabo pacientu spējas labāk 
saprast informāciju, tādējādi nodrošinot informācijas sniegšanu pacientam saprotamākā 
veidā.

Grozījums Nr. 23
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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;

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 tādu uzziņas materiālu par 
zālēm, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu vai brīdinājumus par 
blaknēm;

Pamatojums

Zāles ietekmē vidi. Tādēļ šāda informācija, jo īpaši attiecībā uz likvidēšanas un savākšanas 
sistēmām, ir svarīga, lai novērstu jebkādu kaitējumu videi.

Grozījums Nr. 24

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

Pamatojums

Ierosinātais grozījums attiecas uz informāciju, ko kompetentas iestādes zāļu reģistrācijas 
laikā nav apstiprinājušas un kas faktiski satur slēptu reklāmu. Jebkāda būtiska, ar pētījumiem 
saistīta informācija ir ietverta pacientiem paredzētajā lietošanas pamācībā un zāļu apraksta 
kopsavilkumā, kas veido zāļu apstiprināšanai iesniegto reģistrācijas dokumentu daļu.
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) citu informāciju par zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, kā noteikts šajā 
sadaļā, piemēram, informāciju par 
farmaceitiskajiem un pirmsklīniskajiem 
testiem vai klīniskajiem izmēģinājumiem, 
ja tā atbilst kritērijiem, kas noteikti 
100.d pantā, un ja tajā nav reklamētas 
atsevišķas zāles.

Pamatojums

Būtu jādod iespēja pacientiem saņemt informāciju par farmaceitiskiem un pirmsklīniskiem 
testiem un klīniskiem izmēģinājumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka šie testi un izmēģinājumi 
komerciālajā ziņā ir sensitīvi, farmācijas uzņēmumiem nevar uzlikt par pienākumu publiskot 
šādu testu un izmēģinājumu dokumentus. Tomēr vajadzētu tiem ļaut tos publiskot, ja tie vēlas 
to darīt.

Grozījums Nr. 26

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 drukātajos 
plašsaziņas līdzekļos. To sniedz tikai pa 
šādiem kanāliem:
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Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts precizēt, ko nozīmē drukātie plašsaziņas līdzekļi. Bukleti, brošūras 
u.c. būtu atļaujami kā kanāli, pa kuriem sniegt informāciju pacientiem.

Grozījums Nr. 27

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) bukleti, brošūras un citas drukāto 
informatīvo materiālu kategorijas, 
zinātniski un tehniski biļeteni vai žurnāli, 
kuru mērķauditorija ir plaša sabiedrība 
un kuros publicēts galvenokārt ar 
veselības jautājumiem saistīts saturs, 
tostarp ar veselību saistītas publikācijas, kā 
to definē Komisija vadlīnijās par atļauto 
informāciju, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem.

Grozījums Nr. 28

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 atļauju turētāju tīmekļa 
vietnes un citas elektronisko datu 
glabātavas, kas satur informāciju par 
zālēm, izslēdzot nepieprasītas 
informācijas izplatīšanu iedzīvotājiem ar 
tādu plašsaziņas līdzekļu starpniecību kā 
elektroniskais pasts un teksta ziņojumu 
sūtīšanu pa tālruni, norādot vairākus 
saņēmējus;
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Pamatojums

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that 
are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are 
not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.

Grozījums Nr. 29

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. Mutiski 
izteikti jautājumi jāreģistrē.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

100.ca pants
1. Dalībvalstis nodrošina, lai 100.b panta 
1. punktā minētā obligātā informācija 
tiktu sniegta veselības jautājumiem 
veltītās valsts tīmekļa vietnēs tās 
dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kurā 
tā ir reģistrēta.
Dalībvalsts kompetentā iestāde vai 
kompetentās iestādes izraudzīta iestāde 
uzrauga šādas tīmekļa vietnes saskaņā ar 
100.g pantu.
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Tīmekļa vietnes pārvalda un uztur 
sadarbībā ar tādām ieinteresētām 
personām kā veselības aprūpes speciālisti 
un pacientu organizācijas.
2. Informāciju par labumu un risku 
sniedz skaidri, aprakstoši un pacientam 
saprotami un norāda saiti uz valsts 
tīmekļa vietni, kas veltīta zāļu drošības 
jautājumiem.
Tīmekļa vietnēs pacientiem sniedz 
obligāto informāciju par visām attiecīgajā 
dalībvalstī pieejamām zālēm, kuras 
Eiropas Zāļu aģentūra ir apstiprinājusi 
centralizēti, bet konkrētā dalībvalsts —
vietēji.
3. Tīmekļa vietnēs publicē arī vispārīgu 
informāciju par dažādu slimību, tostarp 
retu slimību, medicīnisku un 
nemedicīnisku ārstēšanu, lai panāktu 
augsta līmeņa sabiedrības veselības 
aizsardzību.
Šajās vietnēs var publicēt arī citu 
informāciju, kā minēts 100.b panta 
2. punktā un noteikts Komisijas vadlīnijās 
par atļauto informāciju.
4. Ja valstu kompetentās iestādes uzskata 
par vajadzīgu, tās plašai sabiedrībai var 
sniegt arī informāciju par zālēm un citu 
ar veselības jautājumiem saistītu 
informāciju, noslēdzot līgumus ar 
interneta pakalpojumu sniedzējiem, kas 
publicē sabiedrību interesējošu 
informāciju saskaņā ar 21. panta 
4. punktu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra 
Direktīvā 2009/136/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem1.
Šajā gadījumā informāciju sniedz, 
izmantojot tos pašus līdzekļus, kurus 
izmanto parastajā saziņā ar uzņēmumiem 
un to abonentiem. Tā kā uz informāciju 
par zālēm neattiecas Direktīvas 
2009/136/EK 21. panta 4. punkta 
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noteikumi, interneta pakalpojumu 
sniedzēji var valstu iestādēm prasīt 
samaksu par šādas informācijas 
publicēšanu.
____________________

1 OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.

Pamatojums

Pacienti arvien vairāk izmanto internetu kā informācijas avotu. Tomēr bieži vien viņi tiek 
novirzīti uz ASV tīmekļa vietnēm, kurās ir zāļu reklāma, vai citām apšaubāmām vietnēm. Lai 
pacientiem sniegtu labāku informāciju, būtu jāizveido valstu portāli, kas veltīti veselības 
jautājumiem. Tiem vajadzētu būt kā līdzekļiem, kas drīzāk papildina, nevis aizstāj pacientu un 
veselības aprūpes speciālistu attiecības. Šīs tīmekļa vietnes būtu jāpārvalda dalībvalsts 
kompetentajai iestādei sadarbībā ar tādām ieinteresētajām personām kā pacientu 
organizācijas vai veselības aprūpes speciālisti.

Sabiedrībai domāti ziņojumi, par kuriem ir runa Direktīvā 2009/136/EK, attiecas uz 
elektroniskās saziņas pakalpojumiem. Tomēr sabiedrību var interesēt arī informācija par 
zālēm un plašāka informācija par veselību. Tā kā Universālo pakalpojumu direktīvas 
noteikumi neattiecas uz šāda veida informāciju, ir ierosināts izmantot šo regulējumu, 
pamatojoties uz brīvprātīgiem līgumiem starp interneta pakalpojumu sniedzējiem un valstu 
iestādēm. Šis kanāls būtu jāizmanto tikai tad, ja valstu iestādes uzskata, ka tas ir 
nepieciešams, un ja tas salīdzinājumā ar citiem parastiem kanāliem rada pievienoto vērtību 
efektivitātes ziņā.

Grozījums Nr. 31

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

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:

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

Pamatojums
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Tirdzniecības atļaujas turētājam informācija nebūtu jāizplata, jo tas nozīmē, ka, nododot šo 
informāciju plašai sabiedrībai, viņš uzņemas aktīvu lomu. Tomēr tirdzniecības atļaujas 
turētājs informāciju var sniegt, savukārt iedzīvotājiem jāuzņemas proaktīva loma, šādu 
informāciju meklējot.

Grozījums Nr. 32

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) tai jābūt vērstai uz pacientiem, lai 
labāk apmierinātu viņu vajadzības;

Pamatojums

Pārfrāzējot tekstu, tiek labāk atspoguļoti galvenie priekšlikuma mērķi, proti, sniegt 
pacientiem tādu informāciju, kādu viņi vēlas un kas labāk apmierina viņu individuālās 
vajadzības.

Grozījums Nr. 33

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, kurā norādīts, ka 
informāciju sniedz tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai arī to sniedz minētā 
tirdzniecības atļaujas turētāja vārdā;

Pamatojums

Trešās personas var apņemties izplatīt informāciju tirdzniecības atļaujas turētāja vārdā.

Paziņojuma lasītāji var nesaprast jēdzienu „tirdzniecības atļaujas turētājs”. Paziņojums, 
kurā norādīts tirdzniecības atļaujas turētāja nosaukums, ir izsmeļošāks un saprotamāks.
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Grozījums Nr. 34

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 salīdzinājumus saistībā ar to 
kvalitāti, drošību un efektivitāti, ja tos 
izplata tirdzniecības atļauju turētāji, 
izņemot šādos gadījumos:
– ja šie salīdzinājumi ir ietverti tādos 
oficiāli apstiprinātos dokumentus kā zāļu 
apraksta kopsavilkumi;
– ja šie salīdzinājumi pamatojas uz 
salīdzinošiem zinātniskiem pētījumiem, ko 
publicē atbilstošās valstu iestādes vai 
Eiropas Zāļu aģentūra;

Pamatojums

Salīdzinājumi ir ietverti zāļu apraksta kopsavilkumos un dažu zāļu lietošanas pamācībās. 
Esošo salīdzinājumu neiekļaušana faktiski nozīmētu to, ka tirdzniecības atļaujas turētāju 
sniegtā informācija ir nepilnīga. Tas varētu traucēt arī apstiprināšanas norisei. Nevajadzētu 
aizmirst neatkarīgu valsts iestāžu un EMEA salīdzinošos zinātniskos pētījumus par dažādu 
zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti, jo tie var būt vērtīgs patērētājiem sniedzamās 
informācijas avots.

Grozījums Nr. 35

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) informāciju par citām zālēm, attiecībā 
uz kurām farmācijas uzņēmums nav 
tirdzniecības atļaujas turētājs.

Pamatojums

Maldinošas trešo personu īstenotas kampaņas par zālēm, par kurām no kompetentajām 
iestādēm ir saņemta tirdzniecības atļauja, ir jāaizliedz katrā ziņā. Aizliegums jāattiecina arī 
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uz reklāmu un informācijas sniegšanu veselības aprūpes speciālistiem. Uzņēmumu rīkotas 
maldinošas kampaņas, piemēram, par ģenēriskām zālēm plašai sabiedrībai uzskatāmas par 
tādām, kas kavē stratēģijas, kas minētas Provizoriskajā ziņojumā par farmācijas nozares 
pētījumu.1

Grozījums Nr. 36

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.

Pamatojums

Piemērota uzraudzības sistēma ir nepieciešama, lai nepieļautu informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu. Pašregulācija nav pietiekams piespiedu līdzeklis, lai sasniegtu šo mērķi.

Grozījums Nr. 37

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. 

2. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un 
citām ieinteresētajām personām Komisija 
izstrādā norādījumus attiecībā uz 
informāciju, kādu šī daļa atļauj, un 
tirdzniecības atļaujas turētāju obligātu
uzvedības kodeksu, izplatot informāciju 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem par 

                                               
1 Provizoriskais ziņojums pieejams šeit: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf



AD\817168LV.doc 27/33 PE439.346v03-00

LV

Komisija izstrādā šos norādījumus uz 
laiku, kad stājas spēkā šī direktīva, un 
regulāri tos atjauno, pamatojoties uz iegūto 
pieredzi.

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.

Pamatojums

Sagatavojot kodeksu un pamatnostādnes, būtu jāapspriežas ar citām ieinteresētajām 
personām, piemēram, pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem un nozares pārstāvjiem. 
Lai pārliecinātos par to, vai tirdzniecības atļauju turētāji ievēro uzvedības kodeksā noteiktos 
noteikumus, būtu jāprecizē, ka kodekss jāievēro obligāti, nevis brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 38

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 viņu kontrolē 
esošās tās interneta vietnes, kuras īpaši 
paredzētas vienas vai vairāku dalībvalstu 
iedzīvotājiem un kurās ir informācija par 
šajā sadaļā minētajām zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, pirms to padarīt 
pieejamu plašai sabiedrībai. Ja tīmekļa 
vietne neizmanto valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, tirdzniecības atļaujas turētājs 
izvēlas reģistrācijas dalībvalsti.

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, jo šīs direktīvas noteikumi attiecas tikai uz tām tīmekļa vietnēm, 
kuras kontrolē tirdzniecības atļaujas turētājs un kuru mērķauditorija ir ES iedzīvotāji. Tās 
noteikumi neattiecas ne uz tām tīmekļa vietnēm, kuru mērķauditorija nav ES iedzīvotāji, ne 
arī uz tīmekļa vietnēm, kuru mērķauditorija ir citu pasaules valstu iedzīvotāji, neatkarīgi no 
tā, vai informācija ir sagatavota ES un vai serveris atrodas ES. Tās noteikumi neattiecas arī 
uz tām uzņēmumu vietnēm, kurās ir informācija gan par uzņēmumu, tostarp izstrādājumu 
pārdošanas rādītāji, gan par citiem izstrādājumiem, kas attiecas uz uzņēmējdarbību.
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tīmekļa vietņu reģistrēšanas jebkādas 
satura izmaiņas attiecībā uz zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, tiek 
pārraudzītas saskaņā ar 3. punktu. Ja tiek
veiktas šādas izmaiņas, tīmekļa vietnes 
pārreģistrācija nav nepieciešama. 

Pamatojums

Ja tiek izdarītas izmaiņas tīmekļa vietnes saturā, tās pārrauga dalībvalsts, kurā tīmekļa vietne 
ir reģistrēta. Lai izvairītos no nevēlamas birokrātijas, pārreģistrācija nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

2. Saskaņā ar 1. punktu reģistrētās tīmekļa 
vietnes nesatur saites uz citām tīmekļa 
vietnēm, kurās sniegta šajā sadaļā minētā 
informācija, 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.

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 automātisku identificēšanu, kam ir 
pieeja šīm vietnēm, vai tāda nepieprasīta 
materiāla parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi 
izplatīts plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem. Minētajās tīmekļa vietnēs 
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nedrīkst būt videomateriāls. 

Pamatojums

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šo aizliegumu, saskaņā ar 
1. punktu reģistrētās tīmekļa vietnēs var 
publicēt videomateriālus, ja to mērķis ir 
zāļu drošas un efektīvas lietošanas 
vispārēja atbalstīšana un ja tajos nav zāļu 
reklāmas. Atbilstība šiem diviem 
nosacījumiem ir jāuzrauga saskaņā ar 
100.g pantu.

Pamatojums

Videomateriāli, izņemot tos, kas uzskatāmi par reklāmas materiāliem, var dot pievienoto 
vērtību, atainojot, kā pareizi lietot dažādas zāles vai medicīniskas ierīces, piemēram, 
inhalatorus. Šie videomateriāli būtu jāuzrauga saskaņā ar 100.g pantu, lai varētu nodrošināt, 
ka tie ir absolūti neitrāli un tajos nav nekādu izstrādājumu reklāmu.

Grozījums Nr. 42
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.h pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reģistrētajās tīmekļa vietnēs katras 
tīmekļa lapas augšpusē ievieto 
paziņojumu, kurā šīs vietnes 
apmeklētājiem norāda, ka šajā vietnē 
ietverto informāciju ir sagatavojis 
attiecīgais tirdzniecības atļaujas turētājs. 
Šajā paziņojumā ietver arī saiti uz 
„EudraPharm” zāļu datubāzi.

Pamatojums

To tīmekļa vietņu apmeklētāji, kurās ir informācija par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, 
ir skaidri jāinformē, ka šajā vietnē sniegto informāciju ir sagatavojis tirdzniecības atļaujas 
turētājs. Saite uz zāļu datubāzi „EudraPharm” nodrošinās interneta lietotājiem tiešu un 
vieglu piekļuvi nekomerciāla avota sniegtai salīdzināmai informācijai par zālēm, kuru iegādei 
vajadzīga recepte, tādējādi nodrošinot lielāku pārredzamību.

Grozījums Nr. 43

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 sniegtās, ar zālēm, kuru iegādei 
vajadzīga recepte, saistītās informācijas 
uzraudzību.

Pamatojums

Precizējums ir svarīgs, jo tīmekļa vietnes saturs var arī neattiekties uz zālēm, kuru iegādei 
vajadzīga recepte.
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Grozījums Nr. 44

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 prasa 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.

Pamatojums

Sabiedrības locekļi jāinformē par viņu apmeklēto tīmekļa vietņu kvalitāti. Tādēļ labāk ir nevis 
atļaut, bet prasīt, lai būtu pieejams paziņojums par reģistrāciju un uzraudzības procedūrām. 
Tas nepieciešams tādēļ, lai sabiedrības locekļi būtu pārliecināti par to, ka viņi var uzticēties 
attiecīgajai tīmekļa vietnei.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts nodrošina, lai 
tirdzniecības atļauju turētāji tiktu 
pārstāvēti un uzklausīti jebkādā tādas 
lietas izskatīšanā, ja viņus apsūdz par šajā 
sadaļā noteikto noteikumu neizpildi. 
Tirdzniecības atļauju turētājiem ir tiesības 
pārsūdzēt tiesu vai citā iestāde jebkādu 
lēmumu. Apelācijas procedūras laikā 
informācijas izplatīšanu pārtrauc, līdz 
atbildīgā iestāde būs pieņēmusi pretēju 
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lēmumu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt lielāku procesa efektivitāti un pārredzamību. Tirdzniecības 
atļauju turētājiem vajadzētu būt tiesībām aizstāvēt sevi gadījumā, ja viņi uzskata, ka 
apsūdzības par neatbilstību ir nepamatotas. Lai aizsargātu sabiedrību no informācijas, kas, 
iespējams, neatbilst šīs sadaļas noteikumiem, ir nepieciešams noteikt, lai informācijas 
izplatīšana tiktu pārtraukta, tiklīdz kompetentā iestāde ir pieņēmusi šādu lēmumu. 
Informāciju var atsākt izplatīt tikai tad, ja iestāde, kas atbildīga par tirdzniecības atļaujas 
turētāja sūdzības izskatīšanu, pieņem šādu lēmumu.
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