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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma par Direktīvas 2001/83/EK un Regulas (EK) Nr. 726/2004 grozīšanu vispārējie 
mērķi noteikti atbilstīgi vispārējiem mērķiem, proti, labāk aizsargāt ES pilsoņu veselību, kā 
arī nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām zālēm.
Ņemot vērā minētos vispārējos mērķus, šā priekšlikuma īpašais mērķis ir radīt skaidru 
pamatu, lai sniegtu plašai sabiedrībai informāciju par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, 
šādi veicinot šo zāļu saprātīgu lietošanu. Šis priekšlikums aizliedz tādu zāļu tiešu reklamēšanu 
patērētājam, kuru iegādei vajadzīga recepte.

Šos mērķus var sasniegt,

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

• ļaujot sniegt informāciju, izmantojot līdzekļus, kas vērsti uz dažādu pacientu 
vajadzībām un spējām;

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

• nodrošinot uzraudzības un īstenošanas pasākumus, lai panāktu, ka informācijas 
sniedzēji ievēro kvalitātes kritērijus, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas birokrātijas.

Attiecībā uz atsevišķajiem mērķiem:

Iesniedzot šo direktīvas priekšlikumu, Komisija atzīst, 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 pieejama 
precīza informācija par zālēm, ko tie lieto, un tādā veidā var panākt to, ka uzlabojas pacientu 
iespējas pieņemt lēmumus, balstoties uz saņemto informāciju, un tiek veicināta zāļu saprātīga 
lietošana. Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijai, ka Kopienas līmenī vienota pacientu 
informēšanas pieeja radītu pozitīvu ietekmi uz sabiedrības veselības stāvokli. Atzinuma 
sagatavotājs vēlas arī uzsvērt, ka pacientu vajadzībām un vēlmēm atbilstoša informācija par 
zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, varētu veicināt preventīvo aspektu.

Tomēr šobrīd ES pieejamā informācija par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte, nav 
pietiekama, un tā netiek sniegta savlaicīgi. Informācijas pieejamība atkarīga no tā, cik labi 
iedzīvotāji prot izmantot interneta resursus, kā arī no tā, kādas valodas viņi pārzina.

Turklāt vienotu informācijas saturu reglamentējošu noteikumu trūkuma dēļ informācijas 
sniegšana ir atkarīga no atsevišķās dalībvalstīs spēkā esošiem dažādiem noteikumiem un 
pieejām, un tādēļ rodas atšķirības informācijas pieejamībā par zālēm.

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. Atzinuma 
sagatavotājs norāda uz nepieciešamību steidzami mainīt iepriekš minētos apstākļus un 
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nodrošināt pilsoņiem pieeju ES noteikumiem atbilstošai un uzticamai informācijai, kura nav 
paredzēta reklāmas nolūkiem. Nepieciešams, lai ar sertificētas informācijas sniegšanu ES 
spētu organizēt informatīvus pretpasākumus maldinošām reklāmām internetā.

Galvenais informatīvais līdzeklis ir iepakojumam pievienotā zāļu lietošanas pamācība.
Iepakojumam pievienotajā pamācībā esošā informācija jānoformē tā, lai tā būtu saprotama 
visiem iedzīvotājiem. Šīs izmaiņas ir jo īpaši nepieciešamas tādēļ, ka pašreiz iepakojumam 
pievienotajā pamācībā esošā informācija ir nepilnīga tajā ziņā, ka tā izraisa pacientos šaubas, 
un viņi var pārtraukt terapiju. Komisijas priekšlikuma mērķis galvenokārt ir iepakojumam 
pievienoto pamācību pārveidošana.

Atzinuma sagatavotājs vēlas vēlreiz uzsvērt, ka ES jāsaglabā tiešas reklāmas aizliegums 
attiecībā uz zālēm, kuru iegādei vajadzīga 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.

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

Tādēļ atzinuma 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.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka uzlabojumi jo īpaši ir nepieciešami saistībā ar jēdziena „ar 
veselību saistītas publikācijas” definēšanu un sankcijām. Šie jautājumi ir risināti šajos 
grozījumos.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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 

(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 
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jēdzieniem visā Kopienā neinterpretē 
vienādi.

jēdzieniem visā Kopienā neinterpretē 
vienādi. Tādējādi atsevišķu dalībvalstu 
iedzīvotājiem, iespējams, tiek liegtas 
tiesības piekļūt kvalitatīvai, nekomerciālai 
informācijai par zālēm.

Pamatojums

Demokrātiskā sabiedrībā ir iesakņojies pamatprincips, ka iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt 
informācijai, tostarp informācijai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga ārsta recepte.

Grozījums Nr. 2

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 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.
Nosakot nepieciešamo tiesisko 
regulējumu attiecībā uz tirdzniecības 
atļaujas turētājiem, farmācijas nozarē tiks
uzlabota juridiskā noteiktība saistībā ar 
konkrēta veida informācijas sniegšanu 
plašai sabiedrībai par zālēm. Jāsaglabā 
aizliegums reklamēt plašai sabiedrībai
zāles, kuras pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus.

(9) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
ir lietderīgi ierobežot šīs direktīvas 
darbības jomu līdz zālēm, kuras pieejamas 
vienīgi ar ārsta recepti, jo saskaņā ar spēkā 
esošajiem Kopienas noteikumiem 
bezrecepšu zāļu reklāma plašai sabiedrībai 
ir atļauta, ievērojot konkrētus nosacījumus.
Šajā direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstis, 
izmantojot noteiktus kanālus un veicot 
atbilstīgu uzraudzību, atļauj tirdzniecības 
atļaujas turētājiem sniegt sabiedrībai 
konkrētu informāciju par tām atļautajām 
zālēm, kuru iegādei vajadzīga ārsta 
recepte. Paziņojumi, kas nav minēti VIIIa 
sadaļā būtu jāatļauj ar noteikumu, ka 
tajos nav ietverta reklāma.

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas darbības jomas precizēšana. Ir svarīgi, lai ar jauno tiesību aktu netīši 
neaizliegtu noteiktus paziņojumus, piem., atbildes uz veselības aprūpes speciālistu uzdotajiem 
jautājumiem par nelicencētu izmantošanu.

Grozījums Nr. 4

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

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var sniegt tikai kvalitatīvu nekomerciālu 
informāciju par apstiprināto 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. Ja ES iedzīvotājiem tiks sniegta 
kvalitatīvāka informācija par zālēm, viņi 
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vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem.

varēs lietot zāles saprātīgāk un 
atbilstošāk, un tādējādi gan iedzīvotāji būs 
informētāki, gan sabiedrība — veselāka.
Lai to panāktu, plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par apstiprinātajām 
zālēm, kuru iegādei vajadzīga ārsta 
recepte, jāatbilst noteiktiem kvalitātes 
kritērijiem.

(Jēdziena „izplatīt” aizstāšana ar jēdzienu 
„sniegt” attiecas uz visu tekstu. Pieņemot 
šo grozījumu, minētais jēdziens jāaizstāj 
visā tekstā.)

Pamatojums

Apsvērumos būtu jāatspoguļo arī noteiktais priekšlikuma mērķis — panākt, lai iedzīvotāji 
lietotu zāles pareizāk (racionālāk un drošāk) un lai sekmētu ārsta noteiktā zāļu lietojuma 
ievērošanu. Saskaņā ar PVO datiem vairāk nekā 50 % ES iedzīvotāju lieto zāles nepareizi. Šīs 
direktīvas darbības joma attiecas tikai uz apstiprinātām zālēm. Informācija netiek izplatīta, 
bet gan sabiedrībai tā tiek sniegta, ja tai šāda informācija ir nepieciešama. Šis noteikums 
paredz, ka attiecīgām personām šī informācija aktīvi jāmeklē.

Grozījums Nr. 5

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 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.



PE430.857v02-00 8/28 AD\809698LV.doc

LV

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Internets ir ļoti svarīgs veids kā sniegt 
pacientiem informāciju un tā nozīme 
pieaug. Internetā iespējams bez 
ierobežojumiem piekļūt informācijai, 
neievērojot valstu robežas. Lai ņemtu vērā 
internetā izplatītās informācijas pārrobežu 
raksturu un ļautu dalībvalstīm sadarboties, 
jāparedz īpaši noteikumi par tīmekļa vietņu 
uzraudzību.

(13) Internets ir ļoti svarīgs veids, kā sniegt 
pacientiem informāciju, un tā nozīme 
pieaug. Internetā iespējams bez 
ierobežojumiem piekļūt informācijai, 
neievērojot valstu robežas. Lai ņemtu vērā 
internetā izplatītās informācijas pārrobežu 
raksturu un ļautu dalībvalstīm sadarboties, 
jāparedz īpaši noteikumi par to tīmekļa 
vietņu uzraudzību, kuras īpaši vērstas uz 
ES iedzīvotāju mērķauditoriju.

Pamatojums

Precizējums, jo šīs direktīvas noteikumi attiecas tikai uz tām tīmekļa vietnēm, 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.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) 86. panta 1. punktā aiz pirmā 
ievilkuma tiek iekļauts šāds ievilkums:
„– plašas sabiedrības uzmanības vēršana 
uz kādām konkrētām zālēm, norādot uz 
terapeitiskām indikācijām vai pazīmēm un 
simptomiem,”

Pamatojums

Norādījumi par medikamentiem, balstoties uz slimību pazīmēm un simptomiem, var izraisīt 
pašdiagnozi un zāļu patvaļīgu nozīmēšanu, kā arī mudināt zāļu nevajadzīgu lietošanu. Tālab 
nepieciešams novērst šāda veida reklāmu.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/83/EK
86. pants – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sarakste, kurai var būt pievienoti 
nekomerciāli materiāli, kas nepieciešami, 
lai sniegtu atbildi uz konkrētu jautājumu 
par noteiktām zālēm,

Pamatojums

Ir būtiski, lai „sarakste, kurai var būt pievienoti nekomerciāli materiāli, kas nepieciešami, lai 
sniegtu atbildi uz konkrētu jautājumu par noteiktām zālēm” nesaturētu ne reklāmu, kas 
minēta VIII sadaļā, ne informāciju, kas norādīta VIIIa sadaļā. Tiesiskajai situācijai nebūtu 
jāatšķiras no status quo.

Grozījums Nr. 9

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 un uzziņas materiāls saistībā ar 
zālēm, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu, ar zāļu lietošanu 
saistīti vispārēji brīdinājumi par blaknēm, 
tirdzniecības katalogi, cenrāži un 
kompensācija, ar noteikumu, ka šādos 
paziņojumos un informatīvos materiālos 
nav zāļu reklāmas,

Pamatojums

Direktīvas darbības jomas precizēšana. 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 
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sasniegumiem uzņēmējdarbībā. Jēdziens „informācija par zālēm” var ietvert jebkādu 
paziņojumu par pozitīvajām un negatīvajām zāļu īpašībām, kā arī varētu tikt netīši aizliegti 
paziņojumi par blaknēm un brīdinājumi.

Grozījums Nr. 10

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 un 
citām kampaņām sabiedrības veselības 
interesēs, kuras organizē attiecīgā nozare 
un apstiprina dalībvalstu kompetentās 
iestādes, turklāt dalībvalstīm jānodrošina, 
ka šīs kampaņas netiek izmantotas 
reklāmas nolūkos, ar noteikumu, ka tās 
tiek īstenotas tikai ar medicīnu saistītiem 
mērķiem.

Pamatojums

Aprakstītās kampaņas drīkst kalpot tikai no medicīnas viedokļa nepieciešamiem mērķiem, un 
tās nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, lai reklamētu zāles plašai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 11

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 

1. Dalībvalstis ļauj tirdzniecības atļaujas 
turētājam plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem izplatīt informāciju par 
apstiprinātām zālēm, kurām vajadzīga 
recepte, ar nosacījumu, ka tas notiek 
saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem un ka 
zāles atbilst tirdzniecības nosacījumiem. 
Šāda informācija netiek uzskatīta par 
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VIII sadaļas piemērošanas nolūkos. reklāmu VIII sadaļas piemērošanas 
nolūkos, tomēr attiecībā uz to 
nepieciešama dalībvalsts iepriekšēja 
atļauja, un dalībvalsts vispirms pārbauda, 
vai šī informācija atbilst prasībām, kas 
noteiktas attiecībā uz atļaujas piešķiršanu 
par zāļu tirdzniecību. Šajā informācijā 
nedrīkst iekļaut norādījumus par 
pētījumiem zāļu izstrādāšanai, 
iespējamiem jauniem izmantošanas 
nolūkiem vai iespējamām jaunām 
īpašībām, kuras vēl tiek pārbaudītas, vai 
jebkuru citu informāciju, kurā noliegtas 
zāļu īpašības vai izmantošanas mērķi vai 
piedēvētas citas īpašības vai izmantošanas 
mērķi pretēji tam, kā tas reģistrēts 
attiecīgo zāļu spēkā esošajā tirdzniecības 
atļaujā.

Pamatojums

Dalībvalsts atļauja ir nepieciešama, jo līdz šim nav izstrādāta juridiski izmantojama 
informācijas definīcija, kas nodrošinātu informācijas norobežošanu no reklāmas. Ir svarīgi, 
ka tikai zāļu tirdzniecības atļaujas turētājs ir pilnvarots izplatīt informāciju par zālēm, lai 
izvairītos no grūtībām noteikt atbildīgo tiesību normu pārkāpumu gadījumā.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ar noteikumu, ka tajā nav kaut 
vai netieša norāde uz zālēm;

a) informācija par cilvēku veselību vai 
slimībām, ja tā balstīta uz konkrētiem un 
reālistiskiem datiem, kurus sagatavojušas 
kompetentās iestādes, un ar noteikumu, ka 
tajā nav kaut vai netieša norāde uz zālēm;

Grozījums Nr. 13
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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.

b) materiāli, kurus tirdzniecības atļaujas 
turētājs iesniedzis veselības aprūpes 
speciālistiem izplatīšanai pacientiem;
dalībvalstīm šie materiāli noteikti 
jāapstiprina, turklāt šim apstiprinājumam
jāparādās pazīmju aprakstā.

Grozījums Nr. 14

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, 
ar reklāmu nesaistīti paziņojumi un 
uzziņas materiāls saistībā ar zālēm, kas 
attiecas, piemēram, uz iesaiņojuma 
maiņu, ar zāļu lietošanu saistīti vispārēji 
brīdinājumi par blaknēm, tirdzniecības 
katalogi, cenrāži un kompensācija, ar 
noteikumu, ka šādu paziņojumu un 
informatīvo materiālu mērķis nav 
reklamēt konkrētās zāles.

Pamatojums

Direktīvas darbības jomas precizēšana. Piem., 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.
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Grozījums Nr. 15

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.

(a) zāļu aprakstu, marķējumu un lietošanas 
instrukciju, ko apstiprinājušas kompetentās 
iestādes, un publiski pieejamu novērtējuma 
ziņojuma redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, un citus pieejamos 
paziņojumus un dokumentus, ko 
publicējušas kompetentās iestādes;

Pamatojums

Eiropas ražojumu novērtējuma ziņojumā (EPAR) un citos kompetento iestāžu publicētajos 
dokumentos jānorāda detalizēta informācija, kas noderīga konkrētiem pacientiem.

Grozījums Nr. 16

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 redakciju, ko izstrādājušas 
kompetentās iestādes, bet pasniedz to citā 
veidā ar nosacījumu, ka ir nodrošināts 
zāļu sniegto labumu un risku patiess 
atspoguļojums; šajā publiski pieejamā 
redakcijā nedrīkst iekļaut būtiskas 
izmaiņas attiecībā uz zāļu iespējamām 
īpašībām, īpatnībām, iedarbību un 
blaknēm;

Pamatojums

Vienkāršs informācijas izklāsts, kas paredzēts nespeciālistiem, ir lietderīgs, ja tas uzlabo 
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saprotamību. Tomēr šāda vienkāršošana var izkropļot informācijas savstarpējo sakarību un 
izraisīt maldīgu izpratni par labumiem un riskiem, un tas ir jānovērš.

Grozījums Nr. 17

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;

(c) informāciju par zāļu ietekmi uz vidi, 
cenām un faktiskus datus saturošus 
informatīvus paziņojumus un uzziņas 
materiālu, kas attiecas, piemēram, uz 
iesaiņojuma maiņu, atlīdzināšanu vai 
brīdinājumus par blaknēm;

Pamatojums

Būtu lietderīgi uzskaitījumā ietvert arī atlīdzināšanu kā tādas faktiskas informācijas piemēru, 
kas saskaņā ar šo pantu būtu jāatļauj.

Grozījums Nr. 18

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.

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. Vispirms šī informācija 
attiecīgajai dalībvalstij ir jāizvērtē, un 
minētie pētījumi jāiekļauj dokumentācijā, 
kas sagatavota saistībā ar zāļu 
reģistrēšanu. Nedrīkst iesniegt tādus 
zinātniskus pētījumus, kurus īstenojot nav 
ievērotas spēkā esošas prasības attiecībā 
uz klīniskiem izmēģinājumiem. Turklāt 
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nedrīkst turēt gatavībā tādus zinātniskus 
pētījumus, kuros ir atsauces uz citām zāļu 
īpašībām vai izmantošanas mērķiem, 
nevis tiem, kas konkrētajā laika posmā ir 
apstiprināti attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 19

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 izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā, radio, presē, citos 
vispārējai informācijas izplatīšanai 
paredzētos plašsaziņas līdzekļos, tostarp 
interneta radio un interneta televīzijā, 
laikrakstos un žurnālos vai tajos ievietotos 
reklāmrakstos vai pielikumos. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

Grozījums Nr. 20

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) tehniski un zinātniski žurnāli veselības 
jomā vai plašai sabiedrībai paredzēti 
žurnāli, kuru saturs galvenokārt attiecas 
uz veselības jautājumiem, brošūras, 
informatīvās lapas un citi drukāti 
informācijas materiāli, izslēdzot 
nepieprasīta materiāla aktīvu izplatīšanu 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. ar 
publikācijām, kas saistītas ar veselību, 
saprot publikācijas, kuras kā tādas 
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sertificējusi kāda dalībvalsts tā, lai 
patērētājs viennozīmīgi varētu konstatēt, 
ka dalībvalsts šo konkrēto publikāciju 
apstiprina un atļauj;

Pamatojums

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Grozījums Nr. 21

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) tīmekļa vietnes par zālēm, kuras 
dalībvalsts kā tādas kategoriski atļāvusi 
un kuras par tādām tiek uzskatītas, 
izslēdzot nepieprasīta materiāla aktīvu 
izplatīšanu plašai sabiedrībai vai tās 
locekļiem; tālab dalībvalstis izveido 
sistēmu to tīmekļa vietņu atļaušanai, 
pārraudzībai un kontrolei, kurās drīkst 
sagatavot šajā pantā minēto informāciju; 
turklāt dalībvalstu starpā tiek izveidota 
savlaicīgas brīdināšanas sistēma, lai 
nepieļautu tādu tīmekļa vietņu izveidi, ar 
kurām tiek pārkāpti šīs regulas 
noteikumi; attiecībā uz nepieprasīta 
informācijas materiāla izplatīšanu tiek 
izveidota papildu atļauju un kontroles 
sistēma;

Grozījums Nr. 22
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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) rakstiskas un mutiskas atbildes uz 
plašas sabiedrības locekļu informācijas 
pieprasījumiem ar nosacījumu, ka 
mutiskas atbildes tiek attiecīgi reģistrētas.
Šīm atbildēm vienmēr jāatbilst lietošanas 
pamācībai un apstiprināto zāļu pazīmju 
aprakstam, un jautājuma iesniedzējam 
jāsaņem norāde par nepieciešamību 
vērsties dalībvalsts veselības iestādē, kā 
arī pie ārsta vai aptiekāra, turklāt atbildē 
nepārprotami jānorāda, ka ar to nekādā 
gadījumā netiek aizstāta priekšrakstiem 
atbilstīga konsultēšanās ar ārstu vai 
aptiekāru. Turklāt šīs rakstiskās un 
mutiskās atbildes tiek nosūtītas arī 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai 
veiktu regulāru pārraudzību.

Grozījums Nr. 23

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) to mērķim jābūt labāk kalpot pacientu 
vajadzībām;

Pamatojums

Šis formulējums labāk atbilst priekšlikuma mērķim, proti, sagatavot pacientiem nepieciešamo 
informāciju labāk saprotamā veidā.

Grozījums Nr. 24
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
100.d pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informācijai jāpamatojas uz 
pierādījumiem un jābūt pārbaudāmai un 
jāietver paziņojums par pierādījumu 
līmeni;

( Does not affect the English version)

Pamatojums

(Does not affect the English version.)

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) informācijai jābūt plašai sabiedrībai vai
tās locekļiem saprotamai;

f) informācijai jābūt plašai sabiedrībai un
tās locekļiem saprotamai un skaidri 
salasāmai ar nosacījumu, ka īpaša 
uzmanība jāpievērš gados vecāku cilvēku 
vajadzībām;

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) tai jābūt sagatavotai tā, lai būtu viegli 
saprotams, kādās devās zāles lietojamas, 
turklāt īpaša uzmanība jāpievērš zālēm, 
kuru pareiza lietošana ir sarežģīta. Šī 
informācija aptver:



AD\809698LV.doc 19/28 PE430.857v02-00

LV

i) precīzu ieņemamo devu;

ii) mērīšanas veidu un tam izmantojamos 
instrumentus;
iii) devu ieņemšanas biežumu;

iv) devas pielāgošanu attiecīgā pacienta 
svaram un vecumam.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paziņojumu, ka informācija paredzēta, 
lai atbalstītu, nevis aizvietotu pacienta un 
veselības aprūpes speciālistu attiecības un 
ka jāsazinās ar veselības aprūpes 
speciālistu, ja pacients grib noskaidrot 
sniegto informāciju.

b) paziņojumu, ka informācija paredzēta, 
lai atbalstītu, nevis aizvietotu pacienta un 
veselības aprūpes speciālistu attiecības un 
ka jāsazinās ar veselības aprūpes 
speciālistu, ja pacients grib noskaidrot 
sniegto informāciju vai gūt papildu 
informāciju;

Pamatojums

Precizējums par to, ka paziņojumā jāietver informācija, ka ir jāsazinās ar veselības aprūpes 
speciālistu, ja pacients vēlas saņemt papildu informāciju. Tomēr veselības aprūpes speciālista 
rīcībā var nebūt informācijas, lai atbildētu un specifiskiem jautājumiem, kas saistīti ar 
ražotāja sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 28

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 norāda to, ka 
informāciju izplata tirdzniecības atļaujas 
turētājs un tirdzniecības atļaujas turētāja 
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vārdu;

Pamatojums

Šīs norādījums ir precīzāks un saprotamāks, jo apzīmējums „tirdzniecības atļaujas turētājs” 
ne visiem lasītājiem ir saprotams.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasta adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt piezīmes 
tirdzniecības atļaujas turētājam.

d) pasta adrese vai e-pasta adrese, kur 
plašas sabiedrības locekļi var sūtīt piezīmes 
tirdzniecības atļaujas turētājam; plašas 
sabiedrības locekļu iesniegtie komentāri 
un tirdzniecības atļauju turētāju atbildes 
ir pienācīgi jāreģistrē un jāpārbauda.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pašreizējās lietošanas pamācības 
teksts vai norādījums, kur šis teksts 
atrodams. Tirdzniecības atļauju turētāju 
uzraudzītajās interneta vietnēs, kuras 
īpaši vērstas uz vienas vai vairāku ES 
dalībvalstu iedzīvotāju mērķauditoriju, 
ietver ražojuma apraksta kopsavilkumu 
un attiecīgo zāļu lietošanas pamācību to 
dalībvalstu oficiālajās valodās, kurās tās 
ir atļautas, ja informācija par zālēm ir 
pieejama šajās valodās.
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Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai interesentiem ir pieejams zāļu lietošanas pamācību teksts. Šajā 
punktā lietderīgāk ir ietvert prasību par interneta vietnēm, nevis dalībvalstīm noteikt prasību 
par pārraudzīšanu.

Grozījums Nr. 31

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, izņemot 
gadījumus, kad šādi salīdzinājumi ir 
ietverti oficiāli apstiprinātos dokumentos, 
tādos kā zāļu apraksta kopsavilkums;

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.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tirdzniecības atļaujas turētāja tīmekļa 
vietnēs, kur izplata informāciju par zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, attiecīgo 
zāļu apraksts un lietošanas pamācība ir 
pieejamas tās dalībvalsts oficiālajās
valodās, kurā zāles apstiprinātas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāja tīmekļa vietnēs, kur izplata
informāciju par zālēm, kurām vajadzīga 
ārsta recepte, attiecīgo zāļu apraksts un 
lietošanas pamācība ir pieejama tās 
dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā zāles 
apstiprinātas un kuras iedzīvotājiem šī 
tīmekļa vietne ir paredzēta.
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Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka zāļu apraksta kopsavilkums un lietošanas pamācība zālēm, kurām 
vajadzīga ārsta recepte, būtu jāsagatavo tikai tās valsts oficiālajā valodā, kurā publicē šo 
informāciju un kuras iedzīvotājiem tīmekļa vietne ir paredzēta. Piemēram, ja tīmekļa vietne 
paredzēta Vācijas tirgum, zāļu apraksta kopsavilkums un lietošanas pamācība jāpublicē tikai 
vācu valodā. Pašreizējā teksta redakcija šajā sakarībā nav skaidra.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentās veselības aprūpes valsts
vai starpvalstu iestādes ierīko tādu tālruņa 
pakalpojumu pacienta individuālai 
aprūpei, kurā nodarbināti veselības 
aprūpes profesiju pārstāvji un ar kura 
starpniecību var saņemt izskaidrojumu 
par lietošanas pamācībā norādītajām 
ziņām, konsultāciju par saderību ar citām 
zālēm un par pacienta slimības vēsturi.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiek noteikta saskaņota procedūra, ar 
kuras starpniecību tiek paredzēts 
regulējuma pamats attiecībā uz 
informāciju tīmekļa vietnēs un interneta 
portālos, nodrošinot sagatavoto ziņu 
ticamību, kā arī to atbilstību atļaujai un 
zāļu reģistram; tādējādi patērētājam 
garantē, ka attiecīgā tīmekļa vietne, 
respektīvi, informācija ir patiesa un 
pārbaudīta. Turklāt tiek izmantota arī 
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atļauto tīmekļa vietņu sertifikācijas vai 
novērtēšanas sistēma. Izveido arī 
sarakstu, kurā uzskaitītas atļautās tīmekļa 
vietnes un interneta portāli, kuros 
piedāvāta šajā direktīvā reglamentētā 
informācija. Šis saraksts tiek pastāvīgi 
aktualizēts un ir pieejams patērētājiem.

Grozījums Nr. 35

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

2. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un 
citām ieinteresētajām personām 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, kuru iegādei 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.

Grozījums Nr. 36

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 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji valsts kompetentajās 
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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.

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. Minētajai 
informācijai jāatbilst šajā regulā 
paredzētajām prasībām, kā arī 
dokumentācijai, kas sagatavota saistībā ar 
zāļu reģistrēšanu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 identificēšanu, kam ir pieeja šīm 
vietnēm, vai tāda nepieprasīta materiāla 
parādīšanos tajās, kurš tiek aktīvi izplatīts 
plašai sabiedrībai vai tās locekļiem. 
Minētās tīmekļa vietnes nedrīkst izplatīt 
videomateriālus vai izmantot citus digitālu 
informācijas formātus, ja attiecīgā iestāde 
to nav atļāvusi.

Grozījums Nr. 38

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 izplatītās informācijas uzraudzību ar 
nosacījumu, ka runa ir par zālēm, kuru 
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iegādei vajadzīga recepte.

Pamatojums

Šis papildinājums ir lietderīgs, jo iespējams, ka liela daļa no tīmekļa vietnē iekļautās 
informācijas neattiecas uz zālēm.

Grozījums Nr. 39

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 izvirza obligātus 
nosacījumus par to, ka

a) tirdzniecības atļaujas turētāji, kuri ir 
reģistrējuši interneta vietnes saskaņā ar 1.
līdz 4. punktu, ievieto 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;
b) reģistrētās tīmekļa vietnes katrā 
atsevišķā lapā ir skaidri redzama 
hipersaite uz Eudrapharm datu bāzes 
tīmekļa vietni, kā arī norādījums par to, 
ka runa ir oficiālu Eiropas Zāļu 
aģentūras sagatavotu datu bāzi.
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Pamatojums

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sankciju apmēru nosaka Kopienas 
mērogā.

Pamatojums

Sankciju apmēra noteikšana nebūtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Ja sankcijas nosaka Kopiena, 
tiek nodrošināta lielāka juridiskā skaidrība un pārkāpumu gadījumā tām ir nepārprotama 
preventīva ietekme.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalsts nodrošina, lai 
tirdzniecības atļauju turētāji tiktu 
pārstāvēti un uzklausīti jebkādā tādas 
lietas izskatīšanā, kad viņus apsūdz par 
šajā sadaļā noteikto noteikumu neizpildi.
Tirdzniecības atļauju turētāji var 
pārsūdzēt tiesā vai citā kompetentā iestādē 
jebkādu šajā lietā pieņemto lēmumu.
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt lielāku procesa efektivitāti un pārredzamību.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija par 14. panta 1. punktā 
minētajām homeopātiskajām zālēm, kuras 
klasificētas kā pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti, ir saskaņā ar šīs sadaļas 
noteikumiem.

Informācija par 14. panta 1. punktā 
minētajām homeopātiskajām zālēm, kuras 
klasificētas kā pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti, ir saskaņā ar šīs sadaļas 
noteikumiem. Tas pats attiecas uz 
informāciju par zālēm, kuru pamatā ir 
ārstniecības augi vai jebkuras citas vielas, 
vai uz ārstniecības metodēm, kuras 
klasificētas kā pieejamas vienīgi ar ārsta 
recepti.
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