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Grozījums Nr. 21
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu, 
ka var izplatīt tikai kvalitatīvu 
nekomerciālu informāciju par zāļu, kam 
vajadzīga ārsta recepte, sniegto labumu un 
risku. Informācijai jāņem vērā pacientu 
vajadzības un cerības, lai mudinātu 
pacientus izvēlēties, balstoties uz 
informāciju, un veicinātu zāļu racionālu 
lietošanu. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, jāatbilst noteiktiem 
kvalitātes kritērijiem. 

(10) 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. Tāpēc visai plašai sabiedrībai 
sniegtajai informācijai par apstiprinātām 
zālēm, kam 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.)

Or. pt

Pamatojums

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. 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētājs izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 

(11) Lai turpmāk nodrošinātu, ka 
tirdzniecības atļaujas turētājs izplata tikai 
kvalitatīvu informāciju un atšķirtu 
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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. 

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.

Or. es

Grozījums Nr. 23
António Fernando Correia De Campos

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,”

Or. xm

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. 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.”

Or. es

Grozījums Nr. 25
Werner Langen

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, ja tiek nodrošināts, ka šīs 
kampaņas kalpo vienīgi no medicīnas 
viedokļa nepieciešamiem mērķiem.”

Or. de

Pamatojums

Aprakstītās kampaņas drīkst kalpot tikai no medicīnas viedokļa nepieciešamiem mērķiem, un 
tās nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, lai reklamētu zāles plašai sabiedrībai.
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Grozījums Nr. 26
Werner Langen

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 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 
reklāmu VIII sadaļas piemērošanas 
nolūkos.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalsts atļauja ir nepieciešama, jo līdz šim nav izstrādāta juridiski izmantojama 
informācijas definīcija, kas nodrošinātu informācijas norobežošanu no reklāmas.

Grozījums Nr. 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos. 

saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Šāda 
informācija netiek uzskatīta par reklāmu 
VIII sadaļas piemērošanas nolūkos, tomēr 
attiecībā uz to nepieciešama dalībvalsts 
iepriekšēja atļauja, un dalībvalsts vispirms 
konstatē, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 28
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 
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 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. 

Or. pt
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Pamatojums

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. 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. es

Grozījums Nr. 31
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Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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 
redakciju, ko izstrādājušas kompetentās 
iestādes; dalībvalstīm jāapstiprina šī 
redakcija un kopsavilkumi pirms to 
publicēšanas;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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; šajā publiski pieejamā redakcijā 
nedrīkst iekļaut būtiskas izmaiņas 
attiecībā uz zāļu iespējamām īpašībām, 
īpatnībām, iedarbību un blaknēm;

Or. es

Grozījums Nr. 33
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António Fernando Correia De Campos

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

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;

Or. pt

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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 
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ievērotas spēkā esošas prasības attiecībā 
uz klīniskiem izmēģinājumiem. Turklāt 
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.

Or. es

Grozījums Nr. 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. To 
sniedz tikai pa šādiem kanāliem:

Or. es

Grozījums Nr. 36
António Fernando Correia De Campos

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 

Informāciju par apstiprinātām zālēm, 
kurām vajadzīga ārsta recepte, kuru plašai 
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sabiedrībai vai tās locekļiem izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu televīzijā un radio. To sniedz 
tikai pa šādiem kanāliem:

sabiedrībai vai tās locekļiem izplata 
tirdzniecības atļaujas turētājs, nevar padarīt 
pieejamu ne televīzijā un radio, ne arī 
izmantojot žurnālus un tiem pievienotus 
reklāmrakstus vai citus pielikumos. To 
sniedz tikai pa šādiem kanāliem:

Or. pt

Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidru informācijas nošķiršanu no reklāmas, jāizslēdz visi kanāli, ar kuru 
starpniecību plaša sabiedrība bez pieprasījuma var saņemt informāciju par zālēm, tādējādi 
patērētājiem mērķtiecīgi jāmeklē informācija, kuru tie vēlas saņemt.

Grozījums Nr. 37
António Fernando Correia De Campos

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

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.

Or. pt

Pamatojums

Der Ausdruck „gesundheitsbezogene Publikationen“ ist nicht hinreichend klar definiert und 
führt in den einzelnen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Auslegungen, wodurch die 
Gelegenheit einer Vereinheitlichung, die der Branche mehr Rechtssicherheit und den Bürgern 
der Union einheitlichen Zugang zu Informationen gewährleistet, verspielt wird. Verschiedene 
Formen gedruckten Informationsmaterials sind wichtige Informationskanäle, namentlich für 
Personen, die keinen Zugang zu Informationsinhalten, die über das Internet bereitgestellt 
werden, haben. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Informationen über 
Arzneimittel durch Printmedien nur aufgefunden werden, wenn die betreffenden Personen 



AM\805365LV.doc 13/24 PE439.168v01-00

LV

aktiv und gezielt nach solchen Veröffentlichungen suchen.

Grozījums Nr. 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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 rakstiskas
publikācijas, kā to definē dalībvalsts, kurā 
tiek publicēts, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem; ar 
publikācijām, kas saistītas ar veselību, 
saprot publikācijas, kuras kā tādas 
sertificējusi kāda dalībvalsts tā, lai 
patērētājs viennozīmīgi varētu konstatēt, 
ka dalībvalsts šo konkrēto publikāciju 
apstiprina un atļauj;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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. 
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Turklāt dalībvalstu starpā tiek izveidota 
savlaicīgas brīdināšanas sistēma, lai 
nepieļautu tādu tīmekļa vietņu izveidi, ar 
kurām tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi.

Or. es

Grozījums Nr. 40
Werner Langen

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

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 apstiprinājusi, izslēdzot nepieprasīta 
materiāla aktīvu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai vai tās locekļiem; attiecībā uz 
nepieprasīta informācijas materiāla 
izplatīšanu tiek izveidota papildu atļauju 
un kontroles sistēma;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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 
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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.

Or. es

Grozījums Nr. 42
António Fernando Correia De Campos

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;

Or. pt

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 43
António Fernando Correia De Campos

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

atziņām un jābūt pārbaudāmai un 
jāizskaidro šo atziņu pamatā esošie 
argumenti;

Or. pt

Pamatojums

Runa ir par precīzāku formulējumu.

Grozījums Nr. 44
Werner Langen

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 vai 
tās locekļiem saprotamai; turklāt īpaši
jāņem vērā gados vecāku cilvēku 
vajadzības;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. es
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Grozījums Nr. 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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:
i) precīzu ieņemamo devu;
ii) mērīšanas veidu un tam izmantojamos 
instrumentus;
iii) devu ieņemšanas biežumu;
iv) devas pielāgošanu attiecīgā pacienta 
svaram un vecumam.

Or. es

Grozījums Nr. 47
António Fernando Correia De Campos

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 
vārdu;

Or. pt
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. es

Grozījums Nr. 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.



AM\805365LV.doc 19/24 PE439.168v01-00

LV

Or. es

Grozījums Nr. 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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.

Or. es

Grozījums Nr. 51
António Fernando Correia De Campos

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 

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

lietas izskatīšana šajās iestādēs ir iespējama 
papildus dalībvalstīs iespējamai 
izskatīšanai tiesās vai administratīvās 
iestādēs.

Or. pt

Pamatojums

Ražošanā par šo jautājumu var rasties interešu konflikti, un tādēļ pašregulēšanas mehānismi 
nav piemēroti reklāmas izplatīšanas novēršanai; šā iemesla dēļ tie jāizslēdz.

Grozījums Nr. 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji valsts kompetentajās 
iestādēs reģistrē tās interneta vietnes, kurās 
ir informācija par zālēm, dalībvalsts valsts 
koda pirmā līmeņa domēnu, ko izmanto 
attiecīgā tīmekļa vietne, pirms to padarīt 
pieejamu plašai sabiedrībai. Ja tīmekļa 
vietne neizmanto valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, tirdzniecības atļaujas turētājs 
izvēlas reģistrācijas dalībvalsti. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētāji valsts kompetentajās 
iestādēs reģistrē tās interneta vietnes, kurās 
ir informācija par zālēm, dalībvalsts valsts 
koda pirmā līmeņa domēnu, ko izmanto 
attiecīgā tīmekļa vietne, pirms to padarīt 
pieejamu plašai sabiedrībai. Ja tīmekļa 
vietne neizmanto valsts koda pirmā līmeņa 
domēnu, tirdzniecības atļaujas turētājs 
izvēlas reģistrācijas dalībvalsti. Minētajai 
informācijai jāatbilst šajā regulā 
paredzētajām prasībām, kā arī 
dokumentācijai, kas sagatavota saistībā ar 
zāļu reģistrēšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 53
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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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. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija, lejuplādējamu audio 
un video epizožu sērijas, 
videostraumējumi un citi digitāli 
informācijas sniegšanas veidi.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. 
Minētajās tīmekļa vietnēs nedrīkst būt 
interneta televīzija, lejuplādējamu audio 
un video epizožu sērijas, 
videostraumējumi un citi digitāli 
informācijas sniegšanas veidi, kuru 
lietošana nav viennozīmīgi atļauta ar šo 
regulu un kurus dalībvalsts nepārrauga.

Or. es
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Grozījums Nr. 55
António Fernando Correia De Campos

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. Ar šo
tīmekļa vietņu starpniecību nedrīkst
izplatīt videoierakstus.

Or. pt

Pamatojums

Jēdziens „interneta televīzija” var izraisīt maldīgu interpretāciju attiecībā uz citu tehnoloģiju 
pielietošanu. Videoieraksti ir jāizliedz, jo tādējādi, aizbildinoties ar informatīva satura 
sniegšanu, var tikt izplatīti arī emocionāla rakstura un subjektīvi vēstījumi un reklāma.

Grozījums Nr. 56
António Fernando Correia De Campos

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 
iegādei vajadzīga recepte. 

Or. pt
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57
António Fernando Correia De Campos

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.

Or. pt
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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. 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. es


