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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
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ja izrādās, ka atļaujas turētāja 
maksājamās nodevas nesedz papildus 
izmaksas, kas rodas Aģentūrai, saskaņā 
ar šo regulu veicot noteikta veida 
informācijas iepriekšēju pārbaudi, būtu 
jāpārskata Eiropas Savienības iemaksas 
apmērs Aģentūras budžetā. 
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Arī dalībvalstu līmenī attiecīgi būtu 
jācenšas panākt Eiropas Savienības 
iemaksas pielāgojums.

Or. de

Grozījums Nr. 2

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 
VIII a sadaļas noteikumiem. Ja Aģentūra 
nesniedz iebildumus 60 dienu laikā, 
uzskata, ka informācija ir pieņemta un to 
var publicēt.

3. Aģentūra 30 darbdienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daļu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIII a sadaļas 
noteikumiem, sniedzotdetalizu iebildumu 
pamatojumu. Sagatavojot galīgo 
informāciju, tirdzniecības atļauju 
turētājiem iebildumi jāņem vērā. Ja 
Aģentūra nesniedz iebildumus 
30 darbdienu laikā, uzskata, ka informācija 
ir pieņemta un to var publicēt. 

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks  ir nodrošināt lielāku efektivitāti un pārredzamību šajā procesā. 60 dienu 
pārskatīšanas termiņš ir pārmērīgi ilgs, īpaši tad, ja Aģentūra iebilst attiecībā uz informācijas 
daļu un ir nepieciešama informācijas grozītās daļas atkārtota iesniegšana.

Grozījums Nr. 3

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.a Ja Aģentūra iebilst pret iesniegto 
informāciju, bet tirdzniecības atļaujas 
turētājs uzskata, ka iebildumi nav 
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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 
pieprasījuma saņemšanas Aģentūrā. 
Aģentūra savu atbildi atļaujas turētājam 
paziņo 30 darbdienu laikā.

Or. en

Pamatojums

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


