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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma par Direktīvas 2001/83/EK un Regulas (EK) Nr. 726/2004 grozīšanu vispārējie 
mērķi ir labāk aizsargāt ES pilsoņu veselību, kā arī nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību 
attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām zālēm. Saskaņā ar šo priekšlikuma mērķis jo īpaši ir radīt 
skaidru pamatu, lai sniegtu plašai sabiedrībai informāciju par zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, šādi veicinot šo zāļu saprātīgu lietošanu. Šis priekšlikums aizliedz tādu zāļu tiešu 
reklamēšanu patērētājam, kurām vajadzīga ārsta recepte.

Šos mērķus var sasniegt,

• nodrošinot kvalitatīvu informāciju, konsekventi piemērojot precīzi noteiktus 
standartus visā Kopienā;

• ļaujot sniegt informāciju, izmantojot līdzekļus, kas ņem vērā dažādu veidu pacientu 
vajadzības un spējas;

• ļaujot tirdzniecības atļauju turētājiem sniegt objektīvu un reklāmas nolūkiem 
neparedzētu informāciju saprotamā veidā par zāļu priekšrocībām un risku;

• garantējot, ka ir ieviesti uzraudzības un piemērošanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
informācijas sniedzēji ievēro kvalitātes kritērijus, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas 
birokrātijas.

Attiecībā uz atsevišķajiem mērķiem:

Komisija konstatējusi, ka pacienti arvien vairāk interesējas par savu veselību, un palielinās 
viņu vēlme piedalīties ar savu veselību saistītu lēmumu pieņemšanā. Tādēļ optimāla pacientu 
aprūpe iespējama tikai tad, ja pacientiem ir precīzas zināšanas par zālēm, ko tie lieto, attiecībā 
uz šīm zālēm tiek pieņemti pamatoti lēmumi un tiek veicināta to saprātīga lietošana. Ziņojuma 
sagatavotājs piekrīt Komisijai, ka Kopienas līmenī vienota pacientu informēšanas pieeja 
radītu pozitīvu ietekmi uz sabiedrības veselības stāvokli. Ziņojuma sagatavotājs vēlas arī 
uzsvērt, ka pacientu vajadzībām un cerībām atbilstoša informācija par zālēm, kurām vajadzīga 
ārsta recepte, varētu veicināt preventīvo aspektu.

Tomēr šobrīd ES pieejamā informācija par zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, nav 
pietiekama un mūsdienīga. Informācijas ieguve atkarīga no tā, cik labi iedzīvotājs prot 
izmantot Interneta resursus, kā arī no tā, kādas valodas viņš pārzina.

Jānorāda arī, ka vienotu informācijas saturu reglamentējošu noteikumu trūkuma dēļ 
informācijas sniegšana atsevišķās dalībvalstīs tiek regulēta un notiek ļoti atšķirīgos veidos.
Iepriekš minēto apstākļu rezultātā pieeja informācijai par zālēm ir nevienlīdzīga.

Rīcība šajā jomā šobrīd ir īpaši svarīga, jo tehniskais progress pilsoņiem sniedz gan iespēju 
Internetā iegūt informāciju no visas pasaules, gan arī risku neapzināti nokļūt reklāmas 
ietekmē, šādi pakļaujot pilsoņus maldinošai un nepietiekamai informācijai. Ziņojuma 
sagatavotājs norāda uz nepieciešamību steidzami mainīt iepriekš minētos apstākļus un 
nodrošināt pilsoņiem pieeju ES noteikumiem atbilstošai un uzticamai informācijai, kura nav 
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paredzēta reklāmas nolūkiem. Nepieciešams, lai ar sertificētas informācijas sniegšanu ES 
spētu organizēt informatīvus pretpasākumus maldinošām reklāmām Internetā.

Galvenais informatīvais līdzeklis ir iepakojumam pievienotā lietošanas pamācība.
Iepakojumam pievienotajā lietošanas pamācībā esošā informācija jānoformē, lai tā būtu 
saprotama visiem pilsoņiem. Šīs izmaiņas ir jo īpaši nepieciešamas tāpēc, ka pašreiz 
iepakojumam pievienotajā lietošanas pamācībā esošā informācija ir nepilnīga, jo var iebiedēt 
pacientu un izraisīt terapijas pārtraukšanu. Komisijas priekšlikuma mērķis ir iepakojumam 
pievienoto lietošanas pamācību pārveidošana.

Ziņojuma sagatavotājs vēlas vēlreiz uzsvērt, ka ES jāsaglabā tiešas reklāmas aizliegums 
attiecībā uz zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte. Viņš arī uzskata, ka katras valsts 
kompetentās iestādes un ar veselības aprūpi saistīto profesiju pārstāvji sabiedrībai joprojām ir 
nozīmīgi informācijas sniedzēji jautājumos, kas saistīti ar zāļu izmantošanu, tomēr norāda, ka 
būtisks avots, kas sniedz reklāmām nolūkiem neparedzētu informāciju par zālēm, ir arī 
tirdzniecības atļauju turētāji.

Ziņojuma sagatavotājs apzinās, ka nepieciešamas uzraudzības sistēmas, kuras nodrošinātu 
vienotu kvalitātes standartu ievērošanu reklāmas nolūkiem neparedzētas, kvalitatīvas 
informācijas sniegšanai.

Tādēļ ziņojuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu dalībvalstu pārziņā atstāt 
piemērotāko uzraudzības mehānismu izvēli un par pamatprincipu noteikt uzraudzības saistību 
ar informācijas izplatīšanas procesu, jo šādi iespējams panākt visefektīvākos rezultātus 
vismazāk birokrātiskā veidā.

Ziņojuma sagatavotājs uzskata, ka uzlabojumi jo īpaši nepieciešami attiecībā uz Eiropas Zāļu 
aģentūras (EMEA) finansējumu, kas minēts grozījumu priekšlikumos.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2007. gada 20. decembrī 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedza paziņojumu "Ziņojums par 
pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm". Ziņojumā 
secināts, ka dalībvalstis ir pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un praksi attiecībā 

(1) Komisija 2007. gada 20. decembrī 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedza paziņojumu "Ziņojums par 
pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm". Ziņojumā 
secināts, ka dalībvalstis ir pieņēmušas 
atšķirīgus noteikumus un praksi attiecībā 
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uz informācijas sniegšanu, tādējādi radot 
situāciju, ka pacientiem un plašai 
sabiedrībai nav vienlīdzīgas pieejas 
informācijai par zālēm. Turklāt pieredze, 
kas gūta, piemērojot spēkā esošo tiesisko 
pamatu, liecina, ka pastāv atšķirības 
Kopienas noteikumu interpretācijā par 
reklāmu un valstu noteikumos par 
informācijas sniegšanu.

uz informācijas sniegšanu, tādējādi radot 
situāciju, ka pacientiem un plašai 
sabiedrībai nav vienlīdzīgas pieejas 
informācijai par zālēm. Turklāt pieredze, 
kas gūta, piemērojot spēkā esošo tiesisko 
pamatu, arī liecina, ka pastāv atšķirības 
Kopienas noteikumu par reklāmu 
interpretācijā un valstu noteikumos par 
informācijas sniegšanu, kas liek steidzami 
precizēt atšķirību starp reklāmu un 
informāciju.

Pamatojums

Neskaidrā atšķirība starp informāciju un reklāmu traucē iegūt informāciju ES, un iedzīvotāji 
ir atkarīgi no atšķirīgiem, vairāk vai mazāk ierobežojošiem skaidrojumiem, kādus sniedz 
dalībvalstis, definējot, ko var vai nevar uzskatīt par reklāmu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par bezintervences 
zinātniskajiem pētījumiem vai papildu 
pasākumiem profilaksei vai ārstēšanai, vai 
informāciju par zālēm saistībā ar stāvokli, 
kam veic profilaksi vai ko ārstē. Attiecībā 
uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kas 
atļautas saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr.726/2004 II sadaļu, jānosaka konkrēti 
informācijas veidi, kuru iepriekšēju 
pārbaudi veic Eiropas Zāļu aģentūra 
(turpmāk "Aģentūra"). 

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju pirms tās 
izplatīšanas pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Tas attiecas uz 
informāciju par zinātniskiem pētījumiem, 
kas ir balstīti uz eksperimentāliem 
novērojumiem, vai papildu pasākumiem 
profilaksei vai ārstēšanai, vai informāciju 
par zālēm saistībā ar stāvokli, kam veic 
profilaksi vai ko ārstē. Attiecībā uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kas atļautas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
II sadaļu, jānosaka konkrēti informācijas 
veidi, kuru iepriekšēju pārbaudi veic 
Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk 
„Aģentūra”), jānosaka tai iespējas 
kontrolēt darbības, kas ražotājam ir jāveic 
pēc informēšanas par nevēlamām 
blakusparādībām, un pēc tam 
nekavējoties attiecīgi ir jāatjaunina 
literatūra.
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Pamatojums

Būtu jāņem vērā tas, ka pēc ziņojumu par regulas 24. un 26. pantā paredzēto risku izstrādes, 
ir cieši jāseko līdzi turpmākajam procesam, tostarp iekļaujot zāļu lietošanas rezultātā gūto 
atziņu zinātniskā novērtējuma rezultātus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Gadījumā, ja papildu izdevumus, kas 
Aģentūrai rodas saistībā ar noteiktas 
informācijas sākotnējo pārbaudi, ko veic 
saskaņā ar šo regulu, nesedz tirdzniecības 
atļauju turētāju nodevas, kas tiek 
maksātas šim mērķim, būtu jāpārskata 
Eiropas Savienības iemaksu apjoms 
Aģentūras budžetā.  Līdz ar to būtu jāsāk 
pasākumi dalībvalstu līmenī, lai varētu 
mainīt Eiropas Savienības iemaksas 
Aģentūras budžetā.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šis grozījums atbilst Direktīvas 2001/83/EK 100.h pantam.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Eiropas Zāļu aģentūras lēmuma pamatojums ļaus informācijas sagatavošanas procesu 
padarīt pārredzamāku un efektīvāku. Iesniegtās informācijas atbilstības prezumpcijas termiņa 
pagarināšanas no 60 līdz 120 dienām mērķis ir noteikt Aģentūrai tādu termiņu, lai tā var 
skaidri pamatot savus lēmumus.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.aJa Aģentūra iebilst pret iesniegto 
informāciju, bet tirdzniecības atļaujas 
turētājs uzskata, ka iebildumi nav 
pamatoti, Aģentūra tirdzniecības atļaujas 
turētajam pēc pieprasījuma atļauj sniegt 
papildu izklāstus vai nu rakstveidā, vai arī 
mutiskas uzklausīšanas veidā, kura tiek 
organizēta 30 darbdienu laikā pēc šāda 
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pieprasījuma saņemšanas aģentūrā. 
Aģentūra savu atbildi tirdzniecības 
atļaujas turētājam paziņo 30 darbdienu 
laikā.

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks  ir nodrošināt lielāku efektivitāti un pārredzamību šajā procesā.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 57. panta 1. punkta otrā
apakšpunkta l) apakšpunktu aizvieto ar 
šādu tekstu:
(l) rada zāļu datubāzi , kam jābūt 
pieejamai plašai sabiedrībai visās ES 
oficiālajās valodās, un nodrošina tās 
atjaunināšanu un no farmācijas
uzņēmumu komerciālajām interesēm 
neatkarīgu pārvaldību; datubāze atvieglo 
tās informācijas meklēšanu, kas jau 
atļauta izmantošanai lietošanas 
pamācībās; tajā ir iedaļa par bērnu 
ārstēšanai reģistrētajām zālēm; 
sabiedrībai sniedzamo informāciju 
izklāsta atbilstīgā un saprotamā veidā, 
ņemot vērā, ka tā ir paredzēta 
nespeciālistiem;

Pamatojums

Aģentūras nozīmes palielināšana sabiedrības informēšanas jomā par zālēm, kurām ir 
vajadzīga ārstu recepte, ir svarīga, lai nodrošinātu kvalitatīvu informāciju, kas būtu vienlīdz 
pieejama visiem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem paredzētas informācijas datubāzes pārvaldībai 
ir jāatbilst šajā datubāzē esošās informācijas izņēmuma režīma kritērijiem.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants  – 2.a punkts (jauns)
Regula EK Nr. 726/2004
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Datubāzei kā objektīvas informācijas galvenajam avotam ir jābūt publiski pieejamai. Šajā 
nolūkā dalībvalstīm, Komisijai un Aģentūrai ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu tās 
efektīvu izmantošanu.
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Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul 
Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir 
Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-
Quadras, Henri Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, 
Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo 
Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-
Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Britta Reimers


