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Grozījums Nr. 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

Pamatojums

Direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš pacientiem. Tādēļ tirdzniecības atļauju turētājiem ir 
jānodrošina zāļu nekomerciālās informācijas pieejamība pacientiem un plašai sabiedrībai 
saskaņā ar pieprasījuma principu, proti, pacientiem/sabiedrībai informāciju sniedz tad, ja tā 
viņiem ir vajadzīga (pretēji aktīva piedāvājuma principam, ar ko saskaņā tirdzniecības 
atļauju turētāji paši izplata informāciju pacientiem un plašai sabiedrībai).
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Grozījums Nr. 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

(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 



AM\808733LV.doc 5/27 PE439.868v01-00

LV

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.

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.)

Or. en

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. 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 
jāatvieglina iedzīvotāju pieeja kvalitatīvai 
informācijai pa atbilstošiem kanāliem. 
Tirdzniecības atļaujas turētāji var būt 
vērtīgs nekomerciālas informācijas par 
zālēm avots. Tāpēc šajā direktīvā jāparedz 
tiesiskais regulējums īpašas informācijas 
par zālēm izplatīšanai, ko plašai 
sabiedrībai izplata tirdzniecības atļaujas 
turētāji. Jāsaglabā aizliegums plašai 
sabiedrībai reklamēt zāles, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti.

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 33
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums
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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 ārsta recepte, būtu jāatbilst 
noteiktiem kvalitātes kritērijiem.
(Vārda „izplatīt” aizstāšana ar vārdu 
„sniegt” attiecas uz visu tekstu. Pieņemot 
šo grozījumu, atbilstošas izmaiņas jāizdara 
visā tekstā.)

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 nodrošina 
tikai kvalitatīvas informācijas pieejamību,
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 
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atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 35
Philippe Juvin

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, var 
sniegt tikai speciālos saziņas kanālos, 
ieskaitot internetu un ar veselību saistītus
izdevumus, lai nodrošinātu, ka reklāmas 
aizlieguma efektivitāti neapdraud
nepieprasītas informācijas sniegšana
sabiedrībai. Ja informāciju sniedz televīzijā
vai radio, pacienti nav pasargāti no 
nepieprasītas informācijas, un tāpēc šāda 
informācijas sniegšana nebūtu jāatļauj.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) 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. 
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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.”

Or. en

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. 38
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 40
Philippe Juvin

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, kuras 
organizē attiecīgā nozare un apstiprina 
dalībvalstu kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju turētāju iespēja veikt citas kampaņas sabiedrības veselības interesēs 
papildus vakcinācijas kampaņām (kuras jau ir paredzētas pašreizējā direktīvā) nav definēta 
pietiekami skaidri un var būt maldinoša. Turklāt pašreizējā direktīvā jau ir noteikumi, kas 
ļauj tirdzniecības atļauju turētājiem sniegt nekomerciālu informāciju par cilvēku 
veselību/slimībām (sk. 86. panta 2. punktu).
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Grozījums Nr. 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam tieši vai netieši ar trešās personas 
starpniecību plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem sniegt 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.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, atbilstīgās izmaiņas būs jāizdara 
visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 42
António Fernando Correia De Campos

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 

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
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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. 

apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos.

Or. pt

Grozījums Nr. 43
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. 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 tieši vai 
netieši ar trešās personas starpniecību 
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.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka valstu kompetentās iestādes un veselības aprūpes speciālisti ir 
vissvarīgākie un galvenie avoti, kas pacientiem un plašai sabiedrībai sniedz ticamu un 
objektīvu informācijas par zālēm. Tirdzniecības atļauju turētāji var sniegt papildinformāciju, 
bet viņi nevar uzņemties valstu kompetento iestāžu un veselības aprūpes speciālistu lomu.
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Grozījums Nr. 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Or. en

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. 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi
Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts1. 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 ārsta 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:

Or. en

Pamatojums

Direktīvā vairāk uzmanības būtu jāpievērš pacientiem. Tādēļ būtu jāuzsver, ka pacientiem ir 
tiesības saņemt noteiktu informāciju. Miminuma prasībai jābūt tādai, ka pacientiem vajadzētu 
būt tiesībām piekļūt produkta apraksta kopsavilkumam un publiski pieejamai novērtējuma 
ziņojuma versijai gan drukātā veidā, gan elektroniski.
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Grozījums Nr. 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

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. 48
António Fernando Correia De Campos

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;

b) informāciju, kas nepārsniedz zāļu 
apraksta, marķējuma un lietošanas 
pamācības robežas, un publiski pieejamu 
novērtējuma ziņojuma redakciju, ko 
izstrādājušas kompetentās iestādes, bet 
pasniedz to citā un labāk saprotamā veidā 
ar nosacījumu, ka nepārprotami ir 
nodrošināts zāļu sniegtā labuma un riska 
precīzs atspoguļojums; 

Or. pt
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Grozījums Nr. 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
pasniedz to plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem saprotamā veidā, nemazinot 
informācijas kvalitāti vai ticamību;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
Philippe Juvin

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 redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to 
pacientiem saprotamā veidā, neietekmējot 
sniegtās informācijas vispusību un 
objektivitāti;
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Or. en

Pamatojums

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
is not called into question.

Grozījums Nr. 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 52
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecīgo zāļu farmaceitisko un 
pirmsklīnisko testu vai klīnisko 
izmēģinājumu rezultātus, kuri ir ietverti 
1. punktā minētā novērtējuma ziņojuma 
publiski pieejamā redakcijā.

Or. en

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 dokumentus. Tomēr vajadzētu tiem ļaut tos publiskot, ja tie vēlas to darīt.

Grozījums Nr. 53
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) citu informāciju par zālēm, kuru 
iegādei vajadzīga recepte, kā noteikts šajā 
sadaļā, piemēram, farmaceitisko un 
pirmsklīnisko testu un klīnisko 
izmēģinājumu rezultātus, ja tā atbilst 
kritērijiem, kas noteikti 100.d pantā, un ja 
tajā nav reklamētas atsevišķas zāles.

Or. en

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 
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to darīt.

Grozījums Nr. 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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:

Or. en

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. 55
António Fernando Correia De Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) ar veselību saistīti zinātniski un 
tehniski žurnāli vai izdevumi, kuru mērķis 
ir plašai sabiedrībai sniegt galvenokārt ar 
veselības jautājumiem saistītu saturu, 
bukleti, brošūras un citas drukāto 
informatīvo materiālu kategorijas, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
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locekļiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) bukleti, brošūras un citas drukāto 
informatīvo materiālu kategorijas, tostarp
ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē Komisija vadlīnijās par atļauto 
informāciju, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) ar veselību saistītas publikācijas, kā to 
definē Komisija vadlīnijās par atļauto 
informāciju, piemēram, bukleti, brošūras 
un citas drukāto informatīvo materiālu 
kategorijas, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem.

Or. en
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Pamatojums

This amendment has to be seen as an addition to Amendment 12 by the rapporteur. By 
enabling different Member States to define ‘health-related publications’, a fundamental 
objective of the directive – which is to address the inequalities across the EU in relation to 
patients’ access to information – will not be met. European guidelines concerning 
information that is allowed–- proposed under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to 
information to all patients across all Member States. The amendment should also be seen in 
the light of Amendment 11 by the rapporteur, which clearly states that printed mass media are 
excluded, thus are not included under ‘health-related publications’.

Grozījums Nr. 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka tirdzniecības atļauju turētāju plašai sabiedrībai sniegtā nekomerciālā 
informācija par zālēm būtu jāpublicē tirdzniecības atļauju turētāju tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 59
António Fernando Correia De Campos

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. Mutvārdos 
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izteikti jautājumi jāreģistrē.

Or. pt

Grozījums Nr. 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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 internetā 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.
Tīmekļa vietnes pārvalda un uztur 
sadarbībā ar tādām ieinteresētajām 
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. Interneta vietnēs publicē arī vispārīgu 
informāciju par dažādu slimību, tostarp 
retu slimību, medicīnisku un 
nemedicīnisku ārstēšanu, lai panāktu 
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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.

Or. en

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.

Grozījums Nr. 61
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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izmanto parastajā saziņā ar uzņēmumiem 
un to abonentiem. Tā kā uz informāciju 
par zālēm neattiecas Direktīvas 
2009/136/EK 21. panta 4. punkta 
noteikumi, interneta pakalpojumu 
sniedzēji var valstu iestādēm prasīt 
samaksu par šādas informācijas 
publicēšanu.
____________________

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

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai domāti ziņojumi, par kuriem ir runa Direktīvā 2009/136/EK, attiecas uz 
elektroniskās saziņas pakalpojumiem. Tomēr sabiedrīvu 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. 62
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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.

Or. en

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. 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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 interneta vietnēs katras 
tīmekļa lapas augšpusē ievieto 
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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.

Or. en

Pamatojums

To interneta 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.


