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par priekšlikumu Regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu 
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reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu 
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par priekšlikumu Direktīvai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai 
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Ievads

Eiropas Komisija ir iesniegusi divus priekšlikumus saistībā ar informāciju plašai sabiedrībai 
par zālēm. Pirmais ir priekšlikums1 Regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai 
par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un 
uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru. Otrs2 ir priekšlikums 
Direktīvai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem 
paredzētām zālēm.

Esošā regula un direktīva aizliedz plašai sabiedrībai reklamēt zāles, kurām vajadzīga ārsta 
recepte. Tomēr pastāvošie tiesību akti neietver sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz 
informāciju par zālēm, paredzot vienīgi, ka informācijas sniegšanas pasākumiem nepiemēro 
noteikumus par reklāmu. Tādējādi Kopienas tiesību akti neattur dalībvalstis no savas pieejas 
izstrādāšanas attiecībā uz informāciju. Turklāt visā Kopienā nav konsekventas sapratnes par 
robežu starp reklāmu un informāciju un attiecīgi arī par reklāmas ierobežojumu piemērošanu.

Minētais priekšlikums tiecas risināt nepilnības pašreizējos tiesību aktos. Mērķis ir veicināt 
racionālu šo zāļu lietošanu, vienlaikus nodrošinot, ka tiesiskais pamats aizvien aizliedz tādu 
zāļu tiešu reklamēšanu patērētājam, kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti. Galvenie elementi 
ir:
- precizēt, ka tirdzniecības atļauju turētājiem ir atļauts sniegt informāciju sabiedrībai par 

zālēm, kuras pieejamas tikai ar ārsta recepti;
- noteikt saskaņotus nosacījumus par informācijas saturu, ko drīkst izplatīt;
- izveidot saskaņotus kvalitātes standartus šādai informācijai;
- noteikt apstiprinātus informācijas sniegšanas kanālus;
- ieviest pienākumu dalībvalstīm izveidot uzraudzības sistēmu par iepriekš minētajiem 

noteikumiem un;
- noteikt īpašus uzraudzības noteikumus informācijai, ko izplata tīmekļa vietnēs, ņemot 

vērā interneta pārrobežu raksturu, un izvairīties no uzraudzības dublēšanās.

Jūsu referenta viedoklis

Šo atzinumu referents atbalsta divus Komisijas iesniegtos priekšlikumus, jo uzskata, ka 
Komisija ir parādījusi līdzsvarotu pieeju. Viņš pilnībā izsaka atbalstu idejai, ka visiem Eiropas 
pacientiem visās dalībvalstīs vajadzētu gūt labumu no vienādas augstas kvalitātes 
informācijas par zālēm, jo tas ir būtiski viņu veselībai un drošībai. Tādējādi gan priekšlikums 
regulai, gan priekšlikums direktīvai ir atzinīgi vērtējami soļi šī mērķa sasniegšanai. Kamēr 
jūsu referents saglabā tiesības aplūkot citus jautājumus pēc tālākas priekšlikumu izskatīšanas, 
šī darba dokumenta mērķis ir izcelt dažus galvenos jautājumus, lai atvieglotu diskusijas 
komitejā. 

Robeža starp informāciju un reklāmu

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 galīgā redakcija
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 galīgā redakcija
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Šajā posmā jūsu referents uzskata, ka galvenais politikas jautājums ir panākt īsto līdzsvaru 
starp objektīvas informācijas nodrošināšanu pacientiem, kas ir nepieciešami un likumīgi, un 
reklāmu. Jūsu referents ir apņēmies saglabāt aizliegumu tādu zāļu tiešai reklamēšanai 
patērētājam, kuras pieejamas ar ārsta recepti, kā nodrošināts Direktīvā 2001/83/EK. Viņš 
uzstāj, ka informācija plašai sabiedrībai jāatspoguļo „pacientiem draudzīgā” veidā, lai tā 
sasniegtu savu mērķi, bet vienlaikus aicina ievērot piesardzību attiecībā uz šīs direktīvas 
formulējumu, lai pilnībā tiktu nošķirta reklāma un informācija. 

Informācijas izplatīšanas kanāli

Jūsu referents piekrīt nepieciešamībai pēc vairākiem legālas informācijas par zālēm, kuras 
pieejamas ar ārsta recepti, izplatīšanas kanāliem, kā veselības aprūpes speciālisti, tīmekļa 
vietnes, ar veselības aprūpi saistītas publikācijas u. c. Tomēr viņš vēlētos arī uzsvērt vajadzību 
pēc piekļuves informācijai par zālēm nodrošināšanas personām ar īpašām vajadzībām, kam, 
iespējams, nav piekļuves informācijai, izmantojot parastos kanālus.

Attiecībā uz ierosinātajiem kanāliem jūsu referents ir īpaši noraizējies par tiešsaistes 
informācijas izplatīšanu. Ir pieņemami izplatīt informāciju par zālēm tīmekļa vietnēs, jo 
tehnoloģija sabiedrībā ir attīstījusies un palielinās to cilvēku skaits, kuri informāciju par 
veselības jautājumiem meklē tiešsaistē. Tomēr dažkārt ir grūti kontrolēt tiešsaistē publicēto 
informāciju, tāpēc jūsu referents aicina izveidot stingrus noteikumus attiecībā uz šo tīmekļa 
vietņu uzraudzības procesu, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek ievēroti jaunie 
Direktīvas 2001/83/EK noteikumi. 

Jūsu referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecībā uz ražojuma informācijas 
pieejamību visās oficiālajās to dalībvalstu valodās, kurās ražojums ir reģistrēts tirgū. 
Atbildīgajām varas iestādēm arī vajadzētu pārbaudīt, vai šis noteikums tiek ievērots.

Izplatītās informācijas kvalitāte

Pēc Jūsu referenta domām, ierosinātie kritēriji, lai nodrošinātu, ka izplatītā informācija ievēro 
augstas kvalitātes standartus, ir apmierinoši.

Jūsu referents nav nobažījies par to, ka farmācijas nozare ir potenciālais izplatāmās 
informācijas avots, kamēr tiek pilnībā ievēroti kritēriji attiecībā uz informācijas kvalitāti. Lai 
nodrošinātu augstu Eiropas pacientu aizsardzības līmeni, uzmanība jāpievērš informācijas 
kvalitātei un mazāk — tās avotam, īpaši ņemot vērā, ka farmācijas nozare kā ražotājs būtu 
pirmais informācijas avots.


