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ZiĦojums 
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Informācija par zālēm (Kopienas procedūras zāĜu reăistrēšanai un uzraudzībai) 
 
Regulas priekšlikums (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Komisija 2007. gada 20. decembrī 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedza paziĦojumu "ZiĦojums par 
pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm". ZiĦojumā 
secināts, ka dalībvalstis ir pieĦēmušas 
atšėirīgus noteikumus un praksi attiecībā 
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 atšėirības 
Kopienas noteikumu interpretācijā par 
reklāmu un valstu noteikumos par 
informācijas sniegšanu. 

(1) Komisija 2007. gada 20. decembrī 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedza paziĦojumu „ZiĦojums par 
pašreizējo praksi attiecībā uz pacientu 
informēšanu par zālēm". ZiĦojumā 
secināts, ka dalībvalstis ir pieĦēmušas 
atšėirīgus noteikumus un praksi attiecībā 
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 atšėirības 
Savienības noteikumu interpretācijā par 
reklāmu un valstu noteikumos par 
informācijas sniegšanu, kas uzskatāmi 

apliecina, ka steidzami ir precīzāk 
jānosaka atšėirība starp reklāmu un 
informāciju. 
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Pamatojums 

Tā kā nav definēta atšėirība starp informāciju un reklāmu, mazinās iespējas iegūt informāciju, 
un sabiedrībai jāievēro atšėirīgais, vairāk vai mazāk ierobežojošais dalībvalstu skaidrojums 
par to, ko var vai nevar uzskatīt par reklāmu.  
 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ieviešot jaunu VIIIa sadaĜu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, tiek risināti 
šie jautājumi, izmantojot dažādus 
noteikumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
labas kvalitātes, objektīvu, ticamu 
informāciju par cilvēkiem paredzētām 
zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, un 
ka šī informācija nav paredzēta reklāmas 
nolūkiem. 

(2) Ieviešot jaunu VIIIa sadaĜu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, tiek risināti 
šie jautājumi, izmantojot dažādus 
noteikumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
labas kvalitātes, objektīvu, ticamu un 
nekomerciālu informāciju par cilvēkiem 
paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta 
recepte, un lai akcentētu pacientu tiesības 
un intereses. 

Pamatojums 

Direktīvā, ar ko izdara grozījumus, jāpievēršas pacientiem un viĦu interesēm, un tas 
jāatspoguĜo arī regulā, ar ko izdara grozījumus. Jaunajos noteikumos direktīvā, ar ko izdara 
grozījumus, vairāk jāuzsver nevis farmācijas uzĦēmumu tiesības izplatīt informāciju, bet gan 
pacientu tiesības saĦemt informāciju. 
 

Grozījums Nr.  3 

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 

(4) Direktīvā 2001/83/EK paredzēts, ka 
konkrēta veida informāciju, pirms to 
padara pieejamu, pārbauda dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Attiecībā uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm, kas atĜautas 
saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 
II sadaĜu, jānosaka konkrēti informācijas 
veidi, kuru iepriekšēju pārbaudi veic 
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stāvokli, kam veic profilaksi vai ko ārstē. 
Attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 
kas atĜautas saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr.726/2004 II sadaĜu, jānosaka konkrēti 
informācijas veidi, kuru iepriekšēju 
pārbaudi veic Eiropas ZāĜu aăentūra 
(turpmāk "Aăentūra"). 

Eiropas ZāĜu aăentūra (turpmāk 
„Aăentūra”), un jānosaka Aăentūrai 
tiesības uzraudzīt pasākumus, kas 
ražotājam ir jāveic pēc informēšanas par 
nevēlamām blakusparādībām, un 
attiecīgās literatūras atjaunināšanu. 

 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums attiecas uz informāciju, ko kompetentas iestādes nav apstiprinājušas 
zāĜu reăistrācijas laikā un kas faktiski ir slēpta reklāma. Visa būtiskā informācija, kas attiecas 
uz pētījumiem, ir iegūstama no pacientiem paredzētās lietošanas pamācības un no ražojuma 
apraksta kopsavilkuma, kas ir divi no apstiprināšanai iesniegtajiem reăistrācijas dokumentiem. 
 

Grozījums Nr.  4 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1. punkts 
1. pants – -1. punkts (jauns)Regula (EK) Nr. 726/2004 
9. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 –1. Regulas 9. panta 4. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu: 

 „ea) 13. panta 3. punktā norādītā 
publiskā novērtējuma ziĦojuma 
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kopsavilkumu.” 

 
 

Grozījums Nr.  6 

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 
Aăentūra novērtē ar zālēm saistītu 
informāciju, kas norādīta minētajā 
direktīvā. 

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2001/83/EK 
100.g panta 1. punkta, pirms darīt zināmu 
ar zālēm saistītu informāciju, kas 
norādīta Direktīvas 100.b panta 
d) apakšpunktā, Aăentūra to novērtē, 
izĦemot gadījumus, kad šāda informācija 
ir pieejama tīmekĜa vietnē, kuras saturu 
saskaĦā ar Direktīvas Nr. 2001/83/EK 
100.h pantu kontrolē dalībvalsts. 

Pamatojums 
 
Šis grozījums atbilst Direktīvas 2001/83/EK 100.h panta normām. 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 1. punkts 
Regula (EK) Nr. 726/2004 
20.b pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. 1. punkta nolūkā tirdzniecības atĜaujas 
turētājs iesniedz Aăentūrai izplatāmās 
informācijas paraugu. 

2. SaskaĦā ar 1. punktu tirdzniecības 
atĜaujas turētājs iesniedz Aăentūrai tās 
informācijas paraugu, kas ir jāpadara 
pieejama. 

 

Pamatojums 

Direktīvai jābūt orientētai uz pacientu. Tāpēc saskaĦā ar „vilkšanas” principu, kas nozīmē to, 
ka pacientiem un plašai sabiedrībai ir pieejama tikai pieprasītā informācija (pretēji 
„stumšanas principam”, ar kuru saskaĦā tirdzniecības atĜauju turētāji ir tie, kas informāciju 
sniedz pacientiem un plašai sabiedrībai), tirdzniecības atĜauju turētājiem zāles nereklamējošā 
informācija pašiem ir jāpadara pieejama pacientiem un plašai sabiedrībai. 



 

 

 PE450.444/ 5 

 LV 

 

Grozījums Nr.  8 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aăentūra 60 dienu laikā pēc paziĦojuma 
saĦemšanas var iebilst pret iesniegto 
informāciju vai tās daĜu, pamatojoties uz 
neatbilstību Direktīvas 2001/83/EK 
VIIIa sadaĜas noteikumiem. Ja Aăentūra 
nesniedz iebildumus 60 dienu laikā, 
uzskata, ka informācija ir pieĦemta un to 
var publicēt. 

3. Aăentūra 120 dienu laikā pēc 
paziĦojuma saĦemšanas var iebilst pret 
iesniegto informāciju vai tās daĜu, 
pamatojoties uz neatbilstību 
Direktīvas 2001/83/EK VIIIa sadaĜas 
noteikumiem. Ja Aăentūra nesniedz 
iebildumus 120 dienu laikā, uzskata, ka 
informācija ir pieĦemta un to var publicēt. 
Tirdzniecības atĜaujas turētājs jebkurā 
gadījumā joprojām pilnībā atbild par 
sniegto informāciju. 

 

Pamatojums 

Ir būtiski noteikt ilgāku termiĦu informācijas novērtēšanai, lai panāktu atbilstību Aăentūras 
organizatoriskajām vajadzībām un nodrošinātu to, ka uzĦēmumi turpina būt atbildīgi par 
informāciju, ko tie sniedz plašai sabiedrībai. 
 

Grozījums Nr.  9 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja Aăentūra pieprasa izdarīt izmaiĦas 
tirdzniecības atĜaujas turētāja iesniegtajā 
dokumentā un ja tirdzniecības atĜaujas 
turētājs 30 darbadienu laikā atkārtoti 
iesniedz uzlabotu priekšlikumu, Aăentūra 
viĦam sniedz atbildi par jauno 
priekšlikumu 60 darba dienu laikā. 

 Aăentūra par šo vērtējumu nosaka 
tirdzniecības atĜaujas turētājam papildus 
maksu. 
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Pamatojums 

Šā grozījuma mērėis ir nodrošināt lielāku procesa efektivitāti, novērtēšanas laiku samazinot no 
120 dienām uz 60 dienām, ja tirdzniecības atĜaujas turētājs izdara labojumus dokumentā, kuru 
viĦš iepriekš iesniedzis 30 dienu laikā. 
 

Grozījums Nr.  10 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a) Direktīvas 57. panta 1. punkta 
l) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu: 

 „(l) rada zāĜu datubāzi, kam jābūt 
pieejamai plašai sabiedrībai visās 
Savienības oficiālajās valodās, un 
nodrošina tās atjaunināšanu un no 
farmācijas uzĦēmumu komerciālajām 
interesēm neatkarīgu pārvaldību; 
datubāze atvieglo tās informācijas 
meklēšanu, kas jau atĜauta izmantošanai 
lietošanas pamācībās; tajā iekĜauj iedaĜu 
par bērnu ārstēšanai reăistrētajām 
zālēm; sabiedrībai sniedzamo 
informāciju izklāsta atbilstīgā un 
saprotamā veidā, Ħemot vērā, ka tā ir 
paredzēta nespeciālistiem;” 

Pamatojums 
 
Aăentūras nozīmes palielināšana sabiedrības informētības jomā par zālēm, kurām ir vajadzīga 
ārsta recepte, ir Ĝoti svarīga, lai nodrošinātu augstākā mērā kvalitatīvas informāciju vienlīdzīgu 
pieejamību visiem iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem paredzētas informācijas datubāzes pārvaldībai 
ir jāatbilst šajā datubāzē esošās informācijas izĦēmuma režīma kritērijiem. 
 

Grozījums Nr.  11 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Regulas 57. panta 1. punktu papildina 
ar šādu apakšpunktu: 

 „ua) sekmē pašreizējos neatkarīgas un 
ticamas ar veselības jautājumiem saistītas 
informācijas avotus.” 

 

Pamatojums 

Ir daudz avotu, kas sniedz neatkarīgu un uz pierādījumiem balstītu informāciju par Eiropas 
Savienībā pieejamām ārstniecības iespējām. Šie resursi ir tādi, kuros Ħemtas vērā iedzīvotāju 
kultūras īpatnības un konteksti, tostarp veselību ietekmējošie faktori. Tos izveido veselības 
aprūpes iestādes, zāĜu aăentūras, veselības aprūpes vērtēšanas iestādes, veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji, veselības aprūpes speciālisti, patērētāju organizācijas un neatkarīgas 
pacientu organizācijas. Šie informācijas avoti būtu aktīvi jāpopularizē plašā sabiedrībā. 
 

Grozījums Nr.  12 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Regulas 57. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu: 

 2. Šā panta 1. punkta l) apakšpunktā 
paredzētajā datubāzē iekĜauj produkta 
apraksta kopsavilkumu, lietošanas 
pamācību pacientam vai lietotājam un 
marėējumā norādīto informāciju. 
Datubāzi attīsta pa posmiem, prioritāti 
piešėirot zālēm, kas reăistrētas saskaĦā 
ar šo regulu, un zālēm, kas attiecīgi 
atĜautas saskaĦā ar Direktīvas 
2001/83/EK III sadaĜas 4. nodaĜu un 
Direktīvas 2001/82/EK III sadaĜas 
4. nodaĜu. Datubāzi turpmāk paplašina, 
lai iekĜautu zāles, ko Kopienā laiž tirgū. 
Eiropas iedzīvotājus par šo datubāzi aktīvi 
informē. 
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 Attiecīgā gadījumā datubāzē iekĜauj 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 iekĜaut un kas var būt 
pieejami sabiedrībai. 

 Informāciju, ko iesniedz tirdzniecības 
atĜauju turētāji un ko ir apstiprinājušas 
valstu iestādes, šīs iestādes nodod 
Aăentūrai, kas to ievada sabiedrībai 
pieejamā datubāzē. 

Pamatojums 

Datubāzei kā objektīvas informācijas galvenajam avotam ir jābūt publiski pieejamai. Šajā 
nolūkā dalībvalstīm, Komisijai un Aăentūrai ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu tās 
efektīvu izmantošanu. 
 
 
 


