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PRIEKŠVĀRDS 
 

Veselības aprūpes speciālisti un veselības aprūpes organizācijas, kurās tie strādā, farmaceitiskajai 
industrijai sniedz  būtisku,  objektīvu  un  kvalificētu  pieredzi,  ko  speciālisti  ieguvuši,  strādājot 
klīniskajā praksē un vadošos amatos. Šī pieredze būtiski palīdz nozares darbiniekiem uzlabot 
pacientu  aprūpes  kvalitāti.  Tādējādi  ieguvēji  ir gan  indivīds,  gan  sabiedrība  kopumā.  Veselības 
aprūpes speciālisti un veselības aprūpes organizācijas būtu taisnīgi jāatalgo par dalīšanos pieredzē 
un industrijai sniegtajiem pakalpojumiem . 

 
Industrijas radītās recepšu zāles ir komplicēti izstrādājumi, kas tiek veidoti ar mērķi apmierināt 
pacientu vajadzības un izglītot veselības aprūpes speciālistus par zālēm un slimībām, ko tās ārstē, 
kā arī par pacientiem sniegto ieguvumu . Farmaceitiskā industrija likuma ietvaros var nodrošināt 
forumu veselības aprūpes speciālistu izglītošanai un zināšanu apmaiņai starp veselības aprūpes 
speciālistiem un industriju. 

 
EFPIA uzskata, ka mijiedarbība starp farmaceitisko industriju un veselības aprūpes speciālistiem 
būtiski un pozitīvi ietekmē pacientu ārstēšanas kvalitāti un turpmāko pētījumu vērtīgumu. Tajā pat 
laikā, veselības aprūpes speciālistu godprātīgums, izrakstot zāles, ir viens no veselības aprūpes 
sistēmas balstiem. EFPIA atzīst, ka mijiedarbība starp industriju un veselības aprūpes speciālistiem 
var radīt pamatu interešu konfliktam. Tādēļ profesionālās un industrijas asociācijas, tai skaitā EFPIA 
un tās dalībasociācijas, ir pieņēmušas kodeksus un vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka sadarbība atbilst 
augstiem godīguma standartiem, ko sagaida pacienti, valstu valdības un citas ieinteresētās puses. 

 
Lai varētu veiksmīgi darboties arī turpmāk, pašregulācijai jāatbilst daudzveidīgajām sabiedrības 
prasībām. Arvien vairāk tiek sagaidīts, ka sadarbība starp korporācijām un sabiedrību notiek ne 
tikai godīgi, bet arī caurskatāmi. Ņemot vērā ES Komisijas iniciatīvu par Ētikas un Pārskatāmības 
ievērošanu farmaceitiskajā sektorā, vairākas iesaistītās puses, tai skaitā EFPIA, ir pieņēmušas „Labas 
vadības principu sarakstu farmaceitiskajā sektorā” („Vadības principus”). 

 
Saskaņā ar šiem Vadības principiem, EFPIA uzskata, ka turpmākai veiksmīgai darbībai ir būtiski, ka 
industrija reaģē uz sabiedrības augstajām prasībām. Tādēļ EFPIA ir nolēmusi, ka esošais Recepšu 
zāļu reklamēšanas un sadarbības ar veselības aprūpes speciālistiem kodekss (HCP kodekss), kā arī 
Farmaceitiskās industrijas un pacientu organizāciju sadarbības kodekss (PO kodekss) jāpapildina ar 
prasībām, kas detalizēti nosaka, kādā veidā un apjomā notiek sadarbība starp veselības aprūpes 
speciālistiem un organizācijām. EFPIA cer, ka, šādi rīkojoties, tā var palīdzēt sabiedrībai labāk 
ieraudzīt  un   saprast   šīs   attiecības,   tādējādi   palielinot    visu   ieinteresēto   pušu   uzticību 
farmaceitiskajai industrijai. 

 
EFPIA ir pārliecināta, ka pacienti un visas iesaistītās puses ir ārkārtīgi ieinteresētas, lai sadarbība 
notiktu caurskatāmi. EFPIA atzīst, ka informācijas izpaušana var radīt bažas par datu aizsardzību, un 
meklē iespējas, kā sadarboties ar veselības aprūpes speciālistiem, mazinot šīs bažas. Tomēr EFPIA 
uzskata, ka caurskatāmību var nodrošināt, neupurējot veselības aprūpes speciālistu privātuma 
intereses. Tiesību aktos nevajadzētu būt būtiskiem informācijas izpaušanas ierobežojumiem. 

 
Šis Kodekss nosaka, kā izpaužama informācija par finansiālā un nefinansiālā atbalsta sniegšanu 
veselības aprūpes speciālistiem, tieši vai netieši iesaistot veselības aprūpes organizācijas. Lemjot, 
kādā veidā tiek izpausta informācija par finansiālā un nefinansiālā atbalsta sniegšanu, kompānijām
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tiek ieteikts detalizētu informāciju sniegt veselības aprūpes speciālistu (nevis veselības aprūpes 
organizāciju) līmenī, ja vien tas precīzi un konsekventi ir īstenojams saskaņā ar piemērojamiem 
tiesību aktiem. 

 
Šis kodekss nosaka, ka informācija par finansiālā un nefinansiālā atbalsta sniegšanu veselības 
aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām izpaužama, sākot ar 2016. gada 
ziņojumiem par 2015. kalendāro gadu. Šī kodeksa nosacījumi EFPIA Dalībasociācijām jāīsteno 
saskaņā ar piemērojamiem konkurences un datu aizsardzības likumiem un noteikumiem, kā arī 
saskaņā ar jebkurām citām piemērojamām likumīgām prasībām. 

 
KODEKSA PIELIETOJUMS 

 

 
Šis Kodekss nosaka, kā izpaužama informācija par noteiktu sadarbību ar veselības aprūpes 
speciālistiem (HCP) un veselības aprūpes iestādēm (HCO). Šis Kodekss attiecas uz sadarbību ar HCP 

un HCO tādā pašā mērā kā esošais HCP kodekss un PO kodekss
1
. Tādējādi šis Kodekss attiecas uz 

Dalībkompānijām, tai skaitā 

-    pilntiesīgām  Dalībkompānijām  –  uz  pētījumiem  balstītas  farmaceitiskās  kompānijas,  kas 
Eiropā rada un ražo cilvēkiem paredzētas zāles (sauktas par „korporatīvajiem biedriem”); 

- pievienotām biedru kompānijām - kompānijas, kas darbojas noteiktā farmaceitiskās izpētes 
un/vai izstrādes, vai jauno tehnoloģiju jomā, kas farmācijas industriju īpaši interesē (sauktas 
par „pievienotiem korporatīvajiem biedriem”); 

- dalībkompānijām, kas ir EFPIA specializēto grupu ((i) Eiropas Biofarmaceitiskie uzņēmumi 
(EBU) un (ii) Eiropas Vakcīnas (EV)) biedri – uz pētījumiem balstītas farmaceitiskās 
kompānijas, kas darbojas noteiktā farmaceitiskā tirgus jomā. 

 
Atsevišķas juridiskās personas, kas pieder pie vienas starptautiskas kompānijas un varētu būt mātes 
sabiedrība (piemēram,  vadība,  galvenais  birojs  vai  komercuzņēmumu  kontrolējošā  kompānija), 
filiāle vai kāda cita veida uzņēmums vai organizācija, uzskatāmas par vienu kompāniju, un kā tādai 
tai jāievēro EFPIA kodeksi. 

 
„Eiropa”,  kā  tas  tiek  lietots  šajā  Kodeksā,  kopumā  attiecas  uz  tām  valstīm,  kuras  ir  EFPIA  
Dalībasociācijas.

2
 

 
Šis Kodekss  nosaka  minimālās  prasības,  ko pēc  EFPIA  uzskatiem  visām EFPIA  Dalībasociācijām 
jāīsteno visās dalībvalstīs. Katrai EFPIA Dalībasociācijai šis Kodekss pilnībā jāievieš konkrētās valsts 
atbilstošos  kodeksos,  izņemot gadījumus, kad tas  ir pretrunā  ar  konkrētās  valsts  likumiem vai 
noteikumiem. Šādos gadījumos ir pieļaujamas novirzes no oriģinālā Kodeksa, bet tikai tādā mērā, 
cik tas ir nepieciešams, lai Kodekss atbilstu esošiem valsts tiesību aktiem. 

 
 
 
 

1
 

Šis Kodekss nav jālieto gadījumos, kad informācija par finansiālā vai nefinansiālā atbalsta sniegšanu jau ir 
nodrošināta vai tās izpaušanu nosaka PO kodekss.

 

2 
Šobrīd tas ietver 33 valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, 

Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina un 
Apvienotā Karaliste.
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Gadījumos, kad kāda no EFPIA Dalībasociācijām secinājusi, ka Kodekss viņu valstī nevar tikt pilnībā 
piemērots konkrētās valsts likumu vai noteikumu dēļ, šī EFPIA Dalībasociācija nebūs pārkāpusi 
savas saistības, pielāgojot Kodeksu savas valsts likumdošanas vai noteikumu prasībām, ja novirze 
no šī Kodeksa nepārsniedz valsts normatīvo aktu prasību apmēru un ja tiek skaidri dokumentēti 
juridiskie aspekti, kas liedz pilnībā piemērot Kodeksu. Saprotams, ka gadījumos, kad pastāv 
neatbilstība starp šo Kodeksu un likumiem vai noteikumiem, kuriem Dalībkompānija ir pakļauta, 
tādējādi padarot šī Kodeksa pilnīgu īstenošanu neiespējamu, Dalībkompānijai jāievēro savas valsts 
likumi vai noteikumi. Šādā gadījumā Kodeksa pilnīga neievērošana nav uzskatāma par Kodeksa 
nosacījumu pārkāpšanu. 
 

Katrā Eiropas valstī, kurā Dalībkompānijas darbojas (tieši vai caur atbilstošu filiāli), tām jāievēro 
atbilstošais EFPIA Dalībasociācijas kodekss. Ja kāda no EFPIA Dalībasociācijām, kuras pārraudzībā 
darbojas atbilstošā Dalībkompānija, neadaptē Kodeksu atbilstoši savas valsts prasībām noteiktajā laikā, 
šai Dalībkompānijai jāievēro šis Kodekss. Ja Dalībkompānija nav nevienas EFPIA Dalībasociācijas biedrs 
kādā no iepriekš minētajām Eiropas valstīm, ņemot vērā tās dalību EFPIA (tieši vai caur atbilstošo filiāli), 
tā piekrīt darboties saskaņā ar EFPIA Dalībasociācijas Kodeksu (tai skaitā visām pielietojamajām 
sankcijām, kas var tikt piemērotas saskaņā ar šo Kodeksu). 
 

Asociācijām un kompānijām, kas nav biedri, bet izlemj brīvprātīgi ieviest šo Kodeksu, jānodrošina, ka 
katrs no to attiecīgajiem biedriem, līgumslēdzējiem un filiālēm ievēro visus šī Kodeksa nosacījumus. 
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1. PANTS 

PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU 
 

1.01. nodaļa. Vispārējās saistības. Saskaņā ar šī Kodeksa noteikumiem katrai 
Dalībkompānijai jādokumentē un jāuzrāda sniegtais finansiālais vai nefinansiālais atbalsts, ko tā 
sniegusi tieši vai netieši par labu Saņēmējam, kā tas sīkāk aprakstīts 3. pantā. 

 
1.02. nodaļa. Izņēmuma gadījumi. Informāciju par finansiālu vai nefinansiālu atbalstu var 

neizpaust, kā tas aprakstīts 1.01. nodaļā, bezizņēmuma gadījumos, kad tas (i) saistīts tikai ar 
bezrecepšu zālēm, (ii) gadījumos, kas nav minēti šī Kodeksa 3. pantā, piemēram, medicīniski 
izmantojami priekšmeti (nosaka EFPIA HCP Kodeksa 9. pants), maltītes un dzērieni (nosaka EFPIA 
HCP Kodeksa 10. pants, īpaši 10.05. nodaļā), zāļu paraugi (nosaka HCP Kodeksa 16. pants); vai (iii) ir 
parasto zāļu iepirkumu un pārdošanas procesa ietvaros starp Dalībkompāniju un HCP (piemēram, 
farmaceitu) vai HCO. 

 
1.03. nodaļa. Saraksti. Katrs no pievienotajiem Sarakstiem ir šī Kodeksa daļa. Izcelto terminu 

definīcijas ir iekļautas 1. sarakstā, lai nodrošinātu vienotu izpratni par šiem terminiem. 
 

2. PANTS 
INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS VEIDS 

 
2.01. nodaļa. Ikgadējais informācijas izpaušanas cikls. Informācija jāsniedz katru gadu par 

pilnu kalendāro gadu (“Pārskata posms”). Pirmais Pārskata posms būs 2015. kalendārais gads. 
 

2.02.  nodaļa.  Informācijas   izpaušanas   laiks.   Informācija   katrai   Dalībkompānijai   par 
atbilstošo Pārskata posmu jāsniedz 6 mēnešu laikā no atbilstošā Pārskata posma beigām. 
Informācijai, kas izpausta, jābūt publiski pieejamai vismaz 3 gadus pēc pirmreizējas tās izpaušanas 
saskaņā ar šī Kodeksa 2.04 nodaļu, ja vien (i) piemērojami konkrētās valsts datu aizsardzības vai citi 
likumi nenosaka īsāku laiku, vai (ii) Saņēmēja piekrišana attiecībā uz noteiktas informācijas 
izpaušanu, ja tāda nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem konkrētās valsts likumiem vai 
noteikumiem, ir atsaukta. 

 
2.03. nodaļa. Veidlapa. Atsaucoties uz 2.04. nodaļa, apakšpunktu (ii), konsekvences labad 

informācija saskaņā ar šo Kodeksu jāizpauž, izmantojot standartizētu veidlapu, kas sniegta 2. 
Sarakstā atsaucei, atspoguļojot šī Kodeksa prasības. Novirzes no šī Saraksta pieļaujamas tikai 
gadījumos, kad normatīvie akti attaisno pilnīgu šī Kodeksa neieviešanu. Šādā gadījumā konkrētajā 
valstī izmantojama tikai viena veidlapa. 

 

2.04. nodaļa. Informācijas izpaušanas veids. Informācija var tikt izpausta kādā no turpmāk 
minētajiem veidiem, nodrošinot, ka tā ir publiskai apskatei pieejama un neierobežota: 

 
(i) atbilstošās Dalībkompānijas tīmekļa vietnē saskaņā ar 2.05. nodaļu; vai 
(ii) kopējā datu bāzē, ko nodrošina, piemēram, atbilstošās valsts valdības iestādes, 

regulatorās vai profesionālās iestādes vai Dalībasociācija, ievērojot to, ka informācijas izpaušanai 
kopējā datu bāzē, kas izveidota pēc Dalībasociāciju iniciatīvas, kad vien tas iespējams, jāizmanto 
veidlapa, kas sniegta 2. sarakstā atsaucei. 
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2.05. nodaļa. Piemērojamais nacionālais kodekss. Informācija jāizpauž saskaņā ar tās valsts 
kodeksu, kurā Saņēmējs faktiski dzīvo. Ja Dalībkompānija, tās filiāle vai līgumslēdzējs neatrodas 
valstī, kur Saņēmējs faktiski dzīvo, Dalībkompānijai informācija par finansiālo vai nefinansiālo 
atbalstu jāizpauž saskaņā ar konkrētās valsts nacionālo kodeksu. 

 
2.06. nodaļa. Informācijas sniegšanas valoda. Informācija ir izpaužama valodā(-s), kas 

noteiktas Dalībasociācijas nacionālajā kodeksā. Dalībkompānijas tiek aicinātas sniegt informāciju ne 
tikai savas valsts noteiktajā valodā, bet arī angliski  (ja  oriģināli noteiktā  valoda jau nav  angļu 
valoda). 

 
2.07. nodaļa. Informācijas dokumentēšana un ierakstu saglabāšana. Katrai Dalībkompānijai 

jādokumentē informācija par finansiāla un nefinansiāla atbalsta sniegšanu 1.01. nodaļā norādītajā 
kārtībā. Atbilstošie ieraksti par informācijas izpaušanu, kas veikta saistībā ar šo Kodeksu, jāglabā 
vismaz 5 gadus pēc atbilstošā Pārskata perioda beigām, ja vien attiecīgās valsts piemērojamie datu 
aizsardzības vai citi likumi, vai noteikumi nenosaka īsāku glabāšanas laiku. 

 
3. PANTS 

INDIVIDUĀLĀ UN APVIENOTĀ INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA 
 

3.01. nodaļa. Individuālā informācijas izpaušana. Informācija par finansiālu un nefinansiālu 
atbalstu izpaužama par katru individuālu gadījumu, izņemot gadījumus, kuri skaidri atrunāti šajā 
Kodeksā. Katrai Dalībkompānijai jāsniedz informācija par katru skaidri identificējamu Saņēmēju 
atsevišķi, norādot uz katru Saņēmēju attiecināmo summu par katru Pārskata periodu, kas var tikt 
atbilstoši piemērots kādai  no  turpmāk  aprakstītajām  kategorijām.  Vienā kategoriju  grupā  var 
apkopot informāciju par sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ja vien pēc pieprasījuma 
detalizēts pārskats ir pieejams (i) atbilstošam Saņēmējam un/vai (ii) atbilstošām iestādēm. 

 
1. Summa, kas attiecas uz finansiālu vai nefinansiālu atbalstu HCO kādā no tālāk minētajām 
kategorijām: 

a. Ziedojumi un dotācijas. Ziedojumi un dotācijas HCO, kas atbalsta veselības aprūpi, tai  skaitā 
ziedojumi un dotācijas (gan skaidrā naudā, gan citā veidā) iestādēm, organizācijām vai 
asociācijām, kas apvieno HCP un/vai nodrošina veselības aprūpi (kā norādīts HCP kodeksa 11. 
pantā). 

b. Ziedojumi saistībā  ar  pasākumu  izmaksām.  Ziedojumi saistībā ar pasākumu izmaksām, tai 
skaitā ziedojumi,  iesaistot  HCO  vai  trešās  personas,  tostarp  ziedojumi  HCP  pasākumu  
apmeklēšanai, piemēram: 

i. reģistrācijas maksa; 
ii. vienošanās ar HCO vai HCO norādītām trešajām pusēm par ziedojumu pasākuma rīkošanai; 
iii. ceļa izdevumi un apmešanās izmaksas (tādā mērā, kā to nosaka EFPIA HCP kodeksa 10. 
pants). 

c. Samaksa par pakalpojumiem un konsultāciju.  Finansiāls  un  nefinansiāls  atbalsts  saistībā  ar 
līgumiem starp Dalībkompānijām un HCP iestādēm, organizācijām vai asociācijām, kas palīdz 
šādām iestādēm, organizācijām vai asociācijām nodrošināt Dalībkompānijām jebkāda veida 
pakalpojumus, vai jebkāds cits finansējums, kas nav iekļauts nevienā no iepriekšējām  
kategorijām. Samaksa no vienas puses  un  finansiāls  un  nefinansiāls  atbalsts  saistībā  ar  
nolīgtajām  izmaksām  rakstiski noslēgtā  līgumā  par  konkrētajām  darbībām  no  otras  puses  
tiks  parādīts  kā  divas  atsevišķas summas. 
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2. Par finansiālu un nefinansiālu atbalstu HCP: 

a. Ziedojumi saistībā ar pasākumu izmaksām. Ziedojumi saistībā ar pasākumu izmaksām, 
piemēram: 

i. reģistrācijas maksa; 
ii. ceļa izdevumi un apmešanās izmaksas (tādā mērā, kā to nosaka EFPIA HCP kodeksa 10. 
pants). 

b.  Samaksa par pakalpojumiem un konsultāciju .   Finansiāls  un  nefinansiāls  atbalsts  saistībā  
ar līgumiem   starp   Dalībkompānijām   un   HCP,   saskaņā   ar   kuriem   HCP   sniedz   jebkāda   
veida pakalpojumus  Dalībkompānijām,  vai  jebkāds  cits  finansējums,  kas  nav   iekļauts   
nevienā  no iepriekšējām kategorijām. Samaksa no vienas puses un finansiāls un nefinansiāls 
atbalsts saistībā ar nolīgtajām  izmaksām  rakstiski  noslēgtā  līgumā  par  konkrētajām  darbībām  
no  otras  puses  tiks parādīts kā divas atsevišķas summas. 

 
3.02. nodaļa. Apvienotā informācijas izpaušana. Informāciju par finansiālu un nefinansiālu 

atbalstu, ko citkārt varētu attiecināt uz 3.01. nodaļā norādītajām kategorijām, bet juridisku iemeslu 
dēļ šāda informācija nevar tikt izpausta par individuāliem gadījumiem, Dalībkompānijai jāuzrāda 
apvienotā kārtībā, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu par katru Pārskata 
periodu. Šādā apvienotā ziņojumā vajadzētu katrā kategorijā uzrādīt (i) kopējo un procentuālo 
Saņēmēju skaitu,  uz  ko  izpaustā  informācija  attiecas,  un  (ii)  kopējo  apjomu,  kas  attiecas  uz 
finansiālo un nefinansiālo atbalstu Saņēmējiem. 

 
3.03. nodaļa. Nedublēšana. Gadījumos, kad informācija par finansiālu un nefinansiālu atbalstu 
attiecībā uz konkrētu HCP netieši caur HCO jāizpauž saskaņā ar 3.01. vai 3.02. nodaļā noteikto, 
informācija par finansiālu un nefinansiālu atbalstu jāizpauž tikai vienu reizi. Cik vien tas iespējams, 

informācija izpaužama par katru konkrētu vārdā nosauktu HCP saskaņā ar 3.01. nodaļas 2. punktā 

noteikto. 
 
3.04. nodaļa. Informācija par finansiālu un nefinansiālu atbalstu izpētei un izstrādei. 

Informācija par finansiālu un nefinansiālu atbalstu izpētei un attīstībai katrā Pārskata periodā katrai 
Dalībkompānijai jāizpauž apvienotā kārtībā. Izmaksas, kas nepārprotami saistītas ar šajā nodaļā 
minētajām darbībām,  kopīgā  summā var  iekļaut  kategorijā “Finansiāls un nefinansiāls  atbalsts 
izpētei un izstrādei”. 

 
3.05. nodaļa. Metodoloģija. Katrai Dalībkompānijai jāpublicē pārskats, kas apkopo 

metodoloģijas, kas izmantotas, sagatavojot informācijas izpaušanu un identificējot finansiālu un 
nefinansiālu atbalstu katrai kategorijai, kā tas aprakstīts 3.01. nodaļā. Pārskatā, arī kopsavilkumā 
un/vai valstij specifiskā pamatojumā, jānorāda, kādas atzīšanas metodoloģijas izmantotas, kā arī 
jāiekļauj informācija par daudzgadīgu līgumu realizāciju, PVN un citiem ar nodokļiem saistītiem 
aspektiem, valūtas aspektiem un citām lietām, kas attiecas uz finansiāla un nefinansiāla atbalsta 
sniegšanas laiku un apjomu. Tas darāms, lai īstenotu šī Kodeksa mērķus. 

 
4. PANTS 
IZPILDE 

 
4.01. nodaļa. Izpilde Dalībasociācijās. Katrai Dalībasociācijai jāapstiprina ieviešanas 

procedūra (kā  tas sīkāk aprakstīts 3. sarakstā), kas ir  saistoša tās biedriem, kā arī jānosaka šī 
Kodeksa ieviešanas struktūra, sūdzību izskatīšanas procedūra un sankciju piemērošanas kārtība tā, 
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lai tas būtu saskaņā ar atbilstošajiem datu aizsardzības, konkurences un citiem piemērojamiem 
likumiem un noteikumiem.

3 
 

4.02. nodaļa. Dalībasociāciju Kodeksu izveide. Katrai Dalībasociācijai šī Kodeksa noteikumi 
jāiestrādā savā nacionālajā Kodeksā līdz 2013. gada 31. decembrim. Šis Kodekss izklāsta minimālās 
prasības, kas piemērojamas  Dalībasociācijām,  izņemot  gadījumus,  kad  tas  ir  pretrunā  ar  to 
nacionālo likumdošanu vai noteikumiem. Šādos gadījumos ir pieļaujamas novirzes no oriģinālā 
Kodeksa, bet tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai varētu izpildīt konkrētās valsts likumus vai 
noteikumus. Jebkuras prasības nacionālajos kodeksos, kas pieprasa augstākus standartus nekā šis 
Kodekss, netiek uzskatītas par novirzēm no oriģinālā Kodeksa. 

 
4.03. nodaļa. Informācijas izpaušanas prasības, kas atšķiras no šī Kodeksa. Jebkurš 

piedāvājums iestrādāt šo Kodeksu savā nacionālajā Kodeksā vai papildināt jebkuras šī Kodeksa 
prasības, kā rezultātā informācijas izpaušanas process atšķiras no šajā Kodeksā prasītā procesa, 
būtu skaidri un saprotami jānorāda atbilstošo Dalībasociāciju konsultatīvajos procesos un visos ar 
šo ierosinājumu saistītos materiālos. Šādos gadījumos EFPIA Ģenerālā Asambleja tiks lūgta 
apstiprināt atbilstību šim Kodeksam pēc EFPIA Valdes lēmuma, kas pieņemts, pārrunājot to ar 
EFPIA Kodeksu Komiteju. Dalībkompānijas, kas vēl gaida, kad Dalībasociācija sagatavos kodeksus, 
ko apstiprina EFPIA Ģenerālā Asambleja, nav pārkāpušas šī Kodeksa nosacījumus. 

 
Ja piemērojamie nacionālie likumi vai noteikumi, nacionālais kodekss vai citi industriju 

pašregulējoši  procesi nosaka  līdzīgus  vai   stingrākus   informācijas   izpaušanas   nosacījumus, 
atbilstošajai Dalībkompānijai jāpakļaujas līdzīgajiem vai stingrākajiem nosacījumiem tādā veidā, lai 
tas būtu, cik vien iespējams, saskaņā ar šajā Kodeksā noteiktajiem informācijas izpaušanas 
nosacījumiem. 

 
4.04. nodaļa. Sankcijas. Katrai Dalībasociācijai savā Kodeksā jāiekļauj noteikumi, kas nosaka 

sankcijas par šī kodeksa pārkāpšanu. Sankcijām jābūt proporcionālām pārkāpuma veidam, pietiekami 
bargām un jāparedz gadījumi, kad tādi paši vai savādāki pārkāpumi tiek izdarīti atkārtoti. Pārkāpuma 
publiskošana kombinācijā ar soda naudu parasti tiek uzskatīta par gana efektīvu sankciju, taču katra 
Dalībasociācija var izmantot citus atbilstošus sankciju veidus, lai realizētu šo Kodeksu. Katrai 
Dalībasociācijai  būtu  jāapsver  atbilstošas  likumīgas,  regulatoras  vai  fiskālas prasības, kas 
ietekmētu pielietojamo sankciju veidu vai apjomu. Gadījumos, kad publiskošana vai naudas sodi nav 
atļauti vietējās likumdošanas, regulatoro vai fiskālo prasību dēļ, Dalībasociācijām būtu jāizmanto 
labākā efektīvas sankcijas alternatīva. 

 
 

3
 

Sniedzot HCP/HCO finansiālu vai nefinansiālu atbalstu, un rakstveidā noslēgtajos līgumos ar HCP/HCO 
kompānijas tiek aicinātas ietvert nosacījumus par Saņēmēja piekrišanu informācijas izpaušanai par 
finansiālo vai nefinansiālo atbalstu saskaņā ar EFPIA HCP/HCO Informācijas izpaušanas kodeksu. Kompānijas 
tiek aicinātas arī pēc iespējas ātrāk pārslēgt līgumus, iekļaujot šo piekrišanu informācijas izpaušanai. 
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4.05. nodaļa. Ziņošana. EFPIA Kodeksu komitejai jāsniedz vismaz ikgadēju ziņojumu, kas 
apkopo 

(i) informāciju par šī Kodeksa iestrādāšanu Dalībasociāciju nacionālajos kodeksos (šāds 
ziņojums jāsagatavo līdz 2014. gada 31. martam, kas ir trīs mēnešus pēc termiņa beigām, kad 
Dalībasociācijām šis Kodekss jāiestrādā nacionālajā kodeksā, un pirms 2014. gada Ģenerālās 
Asamblejas. Tas dod pietiekami ilgu laiku, lai novērstu nepareizu vai nepietiekamu ieviešanu, 
ko veikusi kāda no Dalībasociācijām) un 
(ii) aktivitātes, kas saistītas ar šo Kodeksu, tiklīdz tas ir iestrādāts nacionālajos kodeksos, un ir 
īstenota pirmā informācijas izpaušana 2016. gadā (ne vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā) (pirmais 
šāds ziņojums jāsniedz 2016. gada septembrī). 

 
5. PANTS 

KODEKSA GROZĪJUMI UN IEVĒROŠANA 
 

5.01. nodaļa. Kodeksa ievērošana. EFPIA Kodeksu komiteja palīdz Dalībasociācijām izpildīt 
šajā Kodeksā noteiktās prasības. Galvenie Komitejas uzdevumi ir izskaidroti 3. sarakstā, kas 
pievienots šim Kodeksam. 

 
5.02. nodaļa. Kodeksa grozījumi. EFPIA Kodeksu komitejai regulāri jāpārskata šis Kodekss un 

izstrādātie norādījumi par šī Kodeksa ievērošanu. 
 

Jebkādi ieteiktie šī Kodeksa grozījumi jāiesniedz apstiprināšanai EFPIA Valdē un EFPIA 
Ģenerālajā Asamblejā. Kodeksu komitejai šis Kodekss jāpārskata pēc konsultēšanās ar EFPIA 
dalībniecēm vai atbilstošajām EFPIA komitejām.
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1. saraksts 
 

EFPIA HCP/HCO informācijas izpaušanas kodeksā izmantotie termini 
 

Ziedojumi un dotācijas 
Kopumā uz šo terminu attiecas tie ziedojumi un dotācijas (nauda vai labumi), kas atbilst  HCP 
kodeksa 11. pantā norādītajam. 

 
Pasākumi 
Jebkādas promocijas, zinātniskas vai profesionālas tikšanās, kongresi, konferences, simpoziji un citi 
līdzīgi pasākumi (tai skaitā, bet ne tikai konsultatīvās padomes tikšanās, zinātnes vai ražošanas 
iestāžu apmeklējumi, plānošana, mācību un pētnieku tikšanās saistībā ar klīniskajiem pētījumiem 
un novērošanas pētījumiem) (katru uzskatot par “Pasākumu”), ko organizē vai sponsorē kompānija 
vai kāda cita puse kompānijas uzdevumā. (HCP kodeksa 10. pants). 

 
HCO 
Jebkura juridiska persona, (i) kas ir veselība aprūpes, medicīnas vai zinātnes asociācija vai 
organizācija (neatkarīgi no likumīgā vai organizatoriskā statusa), piemēram, slimnīca, klīnika, fonds, 
universitāte vai cita mācību iestāde, vai zinātniska biedrība (izņemot pacientu organizācijas, kā tas 
norādīts EFPIA PO kodeksā) un kuras juridiskā adrese, galvenais birojs vai galvenā darbības vieta ir 
Eiropā, vai (ii) caur ko viens vai vairāki HCP sniedz pakalpojumus. 

 
HCP 
Jebkura  fiziska  persona,  kas  ir  medicīniskas,  stomatoloģiskas,   farmaceitiskas  vai  māszinību 
profesijas  pārstāvis,  vai  jebkura  cita  persona,  kas  savas  profesionālās  darbības  rezultātā  var 
parakstīt,  iegādāties,  piegādāt,  ieteikt  vai  lietot  zāles, un  kuras  galvenā  prakses  vieta,  galvenā 
profesionālās darbības adrese vai apvienošanās faktiskā adrese ir Eiropā. Lai nerastos pārpratumi, 
HCP definīcija ietver: (i) jebkuras valsts aģentūras vai organizācijas amatpersonu vai darbinieku 
(valsts vai privātā sektorā), kas var parakstīt, iegādāties, piegādāt vai lietot zāles, un (ii) jebkuru 
Dalībkompānijas darbinieku, kura primārā nodarbošanās ir praktizējošs HCP, izņemot (x) visus citus 
Dalībkompānijas darbiniekus un (y) zāļu vairumtirgotājus vai izplatītājus. 

 
HCP kodekss 
EFPIA kodekss par recepšu zāļu reklamēšanu un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem, ko 
EFPIA valde pieņēmusi 2007. gada 5. jūlijā un EFPIA Likumdošanas Ģenerālā Asambleja ratificējusi 
2008. gada 19. jūnijā ar grozījumiem 2011. gada 14. jūnijā un turpmākiem grozījumiem 2013. gada 
24. jūnijā. Tas var tikt laiku pa laikam grozīts vai papildināts. 

 
Zāles 
Zāļu definīcija, kā to izmanto EFPIA HCP/HCO informācijas izpaušanas kodeksā, atbilst Direktīvas 
2001/83/EK 1. pantā noteiktajai, t. i., zāles, imunoloģiskas zāles, radiofarmaceitiskas zāles, no cilvēka 
asinīm vai plazmas iegūtas zāles, kas reģistrētas atbilstoši Direktīvai 2001/83/EK. 

 
Dalībasociācijas 
Kopā – nacionālās dalībasociācijas vai to sastāvā esošie biedri, atkarībā no konteksta, kam jāievēro 
EFPIA kodeksi, piemēram, EFPIA HCP Kodekss, EFPIA PO Kodekss un EFPIA HCP/HCO Informācijas 
izpaušanas kodekss.
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Dalībkompānijas 
Kopā – EFPIA “korporatīvie biedri” (kā definēts HCP kodeksā), to atbilstošās mātes kompānijas, ja 
tās atšķiras, filiāles (neatkarīgi no tā, vai filiāle ir kompānija pati par sevi vai cita veida organizācija 
vai uzņēmums) un jebkura kompānija, kas saistīta ar korporatīvajiem biedriem vai to filiālēm. 
Atsevišķas juridiskās personas, kas pieder pie vienas starptautiskas kompānijas un varētu būt mātes 
sabiedrība  (piemēram,  vadība,  galvenais  birojs  vai  komercuzņēmumu  kontrolējošā  kompānija), 
filiāle vai kāda cita veida uzņēmums vai organizācija, uzskatāmas par vienu kompāniju, un kā tādai 
tai jāievēro EFPIA kodeksi. 

 
PO kodekss 
EFPIA kodekss  par  attiecībām  starp  farmaceitisko  industriju  un  pacientu  organizācijām,  kas 
pieņemts 2007. gadā un grozīts Ģenerālajā Asamblejā 2011. gada 14. jūnijā. Tas laiku pa laikam var 
tikt grozīts, papildināts vai pārveidots. 

 
Saņēmējs 
Jebkurš HCP vai HCO atkarībā no tā, kā tas katrā individuālā gadījumā piemērojams, kura primārā 
prakses vieta, profesionālās darbības vai apvienošanās faktiskā adrese ir Eiropā. 

 
Finansiāls un nefinansiāls atbalsts izpētei un izstrādei 
Finansiāls un nefinansiāls atbalsts HCP vai HCO, kas saistīts ar (i) neklīnisku pētījumu (kā definēts 
OECD Labas laboratoriju prakses vadlīnijās); (ii) klīnisku pētījumu (kā definēts Direktīvā 2011/20/EK) 
un (iii) novērošanas prospektīvu pētījumu, kas saistīti ar pacientu datu apkopošanu kādam 
pētījumam, ko veic viens vai vairāki HCP (HCP Kodeksa 15.01. nodaļa), plānošanu vai veikšanu. 

 
Finansiāls un nefinansiāls atbalsts 
Tiešs vai netiešs finansiāls vai nefinansiāls atbalsts skaidras naudas izteiksmē vai savādākā veidā, 
kas tiek sniegts promocijas vai citos nolūkos, saistībā ar cilvēkiem domāto recepšu zāļu izstrādi vai 
pārdošanu. Tiešs finansiāls un nefinansiāls atbalsts ir tāds, ko Dalībkompānija sniegusi tieši 
Saņēmējam. Netiešs finansiāls un nefinansiāls atbalsts ir tāds, ko sniegusi trešā puse 
Dalībkompānijas vārdā par labu Saņēmējam, vai finansiāls un nefinansiāls atbalsts ar starpnieka 
palīdzību, kad Dalībkompānija zina vai var identificēt HCP/HCO, kuri gūs labumu no finansiālā un 
nefinansiālā atbalsta.
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2. saraksts 
 

Standartizēta veidlapa 
Atsaucei 

 
 
 

2. saraksts - PARAUGS 

2. pants - 2.03. nodaļa 
  

 
Pilns 
vārds 

 
(1.01. 
pants) 

 
HCP: galvenās 

prakses vieta 
(pilsēta) 

HCO: juridiskā 

adrese (pilsēta) 
 

(3. pants) 

 
 

Galvenās 
prakses vieta 

(valsts) 
 

(1. saraksts) 

 

 
Galvenās prakses 

vietas adrese 
 

(3. pants) 

 

 
Unikāls valsts 

vietējais 
identifikācijas numurs 

NAV OBLIGĀTI 
 

(3. pants) 

 

 
 

Ziedojumi un dotācijas 
HCO 

(3.01.1.a pants) 

 
Pasākumu izmaksu segšana (3.01.1.b un 3.01.2.a pants) 

Maksa par pakalpojumiem un 
konsultācijām (3.01.1.c un 3.01.2.c 

pants) 

 
Finansiāls 

un 
nefinansiāls 

atbalsts 
izpētei un 

izstrādei, kā 
definēts 

(3.04. pants) 

 
 
 

KOPĀ 
NAV OBLIGĀTI  

Sponsorēšanas līgumi ar 
HCO / HCO izvirzītajām 

trešajām pusēm pasākuma 
organizēšanai 

 

 
Reģistrācijas maksas 

 

 
Ceļš un izmitināšana 

 

 
Maksas 

Saistītās 
izmaksas, kas 

atrunātas 
maksā par 

pakalpojumu vai 
līgumā par 

konsultēšanu 

 

IN
D

IV
ID

U
Ā

L
I 

 

H
C

P
 

 INDIVIDUĀLĀ VĀRDA IZPAUŠANA – viena rindiņa katram HCP (t. i., viss sniegtais atbalsts gada laikā katram HCP tiek summēts: informācija pa pozīcijām pieejama tikai individuāli vai valsts iestādēm) 
Dr. A 

    
N/P N/P Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa 

  Dr.B 
    

N/P N/P Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa  
 u. c. 

    
N/P N/P Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa  

 CITI, KAS NAV IEKĻAUTI IEPRIEKŠ - kad informāciju nevar izpaust par katru personu individuāli juridisku iemeslu dēļ 
Kopējā summa, kas attiecināma uz finansiāla un nefinansiāla atbalsta piešķiršanu šādiem 
saņēmējiem - 3.02. pants 

N/P N/P Apkopoti HCP Apkopoti HCP Apkopoti HCP Apkopoti HCP  Nav obligāti 
Saņēmēju skaits (vārdu saraksts, kur tas ir atbilstoši) - 3.02. pants N/P N/P skaits skaits skaits skaits  Nav obligāti 
% no kopējā piešķirtā finansiālā un nefinansiālā atbalsta atsevišķiem HCP - 3.02. pants N/P N/P % % % %  N/P 

 

H
C

O
 

 INDIVIDUĀLĀ NOSAUKUMA IZPAUŠANA – viena rindiņa katrai HCO (t. i., viss sniegtais atbalsts gada laikā katrai HCO tiek summēts: informācija pa pozīcijām pieejama tikai individuāli vai valsts iestādēm) 
HCO 1 

    
Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa  Nav obligāti 

HCO 2 
    

Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa  Nav obligāti 
u. c. 

    
Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa Gada summa  Nav obligāti 

 

CITI, KAS NAV IEKĻAUTI IEPRIEKŠ - kad informāciju nevar izpaust par katru personu individuāli juridisku iemeslu dēļ 
Kopējā summa, kas attiecināma uz finansiāla un nefinansiāla atbalsta piešķiršanu šādiem 

saņēmējiem - 3.02. pants 

Apkopotas HCO Apkopotas HCO Apkopotas HCO Apkopotas HCO Apkopotas HCO Apkopotas 
HCO 

 Nav obligāti 
Saņēmēju skaits (nosaukumu saraksts, kur tas ir atbilstoši) - 3.02. pants skaits skaits skaits skaits skaits skaits  Nav obligāti 
% no kopējā piešķirtā finansiālā un nefinansiālā atbalsta atsevišķām HCO - 3.02. pants % % % % % %  N/P 

 

 
R

&
D
 

 
INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA APKOPOTĀ VEIDĀ 

 
Informācija par finansiālu un nefinansiālu atbalstu izpētei kā tas noteikts 3.04. nodaļā un 1. sarakstā 

 
N/P 

 
N/P 

 
N/P 

 
NAV OBLIGĀTI 

 
NAV OBLIGĀTI 

 
NAV OBLIGĀTI 

 
NAV OBLIGĀTI 

 
NAV OBLIGĀTI 

 
NAV OBLIGĀTI 

 
KOPĒJĀ 

SUMMA 
 

NAV OBLIGĀTI 

N/P – nav piemērojams



ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA 
2014. gada 6. Jūnijs – gala redakcija 2014.gada 11.jūlijs 
 15. lapa 

 

3. saraksts 
 

IEVIEŠANAS PROCEDŪRAS UN PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMI 
 

Turpmāk aprakstītās ieviešanas procedūras un piemērošanas noteikumi ir pamats, ievērojot Eiropas 
Farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācijas („EFPIA”) kodeksu par informācijas izpaušanu 
saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmaceitiskās kompānijas sniegušas veselības 
aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām (Kodekss), kā arī izskatot sūdzības un 
piemērojot sankcijas, ko pieprasa Dalībasociācijas. 

 
1. NODAĻA. Ieviešana Dalībasociācijās 

 
Katrai Dalībasociācijai: 
a. jāizveido nacionāla procedūra, kas nodrošina sūdzību saņemšanu un apstrādi, nosaka sankcijas, 
kuras var tikt piespriestas, un dod iespēju publiskot šo informāciju, norādot vismaz Dalībasociācijas 
Institūciju, kura ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu, un kura sastāv no vadītāja, kas nav saistīts ar 
industriju, biedriem no citām ieinteresētām pusēm un pārstāvjiem no industrijas; 
b. jānodrošina, ka nacionālais kodekss, tā administratīvās procedūras un cita atbilstoša informācija 
ir viegli pieejama. Kā minimums, nacionālais kodekss ir publicēts Dalībasociācijas tīmekļa vietnē; un 
c. jāsagatavo un jānosūta EFPIA Kodeksu komitejai ikgadējs ziņojums, kas apkopo informāciju par 
padarīto saistībā ar Kodeksa ieviešanu, nacionālā kodeksa izstrādi un izpildi atbilstošā gada laikā. 

 
2. NODAĻA. EFPIA Kodeksu komitejas izveide un tās galvenie uzdevumi 

 
EFPIA Kodeksu komiteja palīdz Dalībasociācijām izpildīt prasības, kas norādītas 1. nodaļā: 

a. EFPIA Kodeksu komiteja sastāvēs no visiem nacionālo kodeksu sekretāriem, kuri savstarpēji 
ievēlēs vadītāju, kuram palīdzēs kāds EFPIA darbinieks; 

b. palīdzot  Dalībasociācijām  ievērot  kodeksa  izpildi,  kas  ir  EFPIA  Kodeksu  komitejas 
galvenais uzdevums, tā arī sekos līdzi nacionālo kodeksu pieņemšanas procedūrai. EFPIA Kodeksu 
komiteja nepiedalīsies sprieduma pieņemšanā, izskatot katru konkrētu sūdzību nacionālā kodeksa 
ietvaros; 

c. lai Dalībasociācijās veicinātu Kodeksa izmantošanu pēc vislabākās prakses principiem, 
EFPIA Kodeksu  komiteja  vismaz  reizi  gadā  ielūgs  Dalībasociācijas  un  kompāniju  pārstāvjus 
piedalīties sapulcē, kurā dalībnieki varēs dalīties pieredzē attiecībā uz Kodeksa izpildi. Secinājumi, 
kas šādās tikšanās reizēs radīsies, tiks apkopoti Ikgadējā kodeksa ziņojumā (kā tālāk norādīts šīs 2. 
nodaļas (e) punktā) un, ja tas ir atbilstoši, tiks prezentēti EFPIA valdei; 
d. EFPIA  Kodeksu  komiteja publicēs  Ikgadējo kodeksa ziņojumu,  kurā apkopos informāciju par 
padarīto darbu un procesiem, kas norisinājušies saistībā ar nacionālo kodeksu ieviešanu, izstrādi un 
īstenošanu atbilstošā gada laikā. Ziņojums tiks sagatavots, izmantojot nacionālos ziņojumus, ko 
iesniegušas Dalībasociācijas, kā tas iepriekš norādīts 1. nodaļas (c) punktā; 

e. reizi gadā EFPIA Kodeksu komiteja: (i) informēs EFPIA valdi par savu paveikto darbu un 
procedūrām, kā arī, apkopojot Dalībasociāciju ikgadējos ziņojumus, informēs par darbu un 
procedūrām, ko veikušas Dalībasociācijas; un (ii) kopā ar EFPIA valdi pārskatīs visas rekomendācijas, 
kas varētu uzlabot Kodeksu, lai farmaceitiskās industrijas, Dalībasociāciju un kompāniju darbība 
kļūtu vēl caurskatāmāka un atklātāka. 

 
 



ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA 
2014. gada 6. Jūnijs – gala redakcija 2014.gada 11.jūlijs 
 15. lapa 

 

 
3. NODAĻA. Sūdzību saņemšana 
 

Sūdzības var tikt iesniegtas vai nu Dalībasociācijā, vai  EFPIA.  Sūdzību  izvērtēšana  ir  tikai 
Dalībasociāciju kompetencē. 

 
Sūdzības, kas saņemtas EFPIA: 

a. EFPIA visas saņemtās sūdzības pārsūtīs attiecīgajai(-ām) Dalībasociācijai(-ām) (nevērtējot 
un nekomentējot tās); 
b.  EFPIA nosūtīs ziņu par sūdzības saņemšanu sūdzības iesniedzējam,  norādot 
Dalībasociāciju(-as), kurai(-ām) sūdzība pārsūtīta izskatīšanai un izvērtēšanai; 
c. gadījumos, kad EFPIA saņems vairākas ārējas sūdzības (t. i., vairākas  līdzīga rakstura 
sūdzības, kas iesniegtas no ar industriju nesaistītām pusēm un ir vērstas pret vairākām 
vienas kompānijas filiālēm), EFPIA šīs sūdzības novirzīs  arī mātes kompānijas vai mātes 
kompānijas norādītās ES filiāles Dalībasociācijai. 

 
4. NODAĻA. Sūdzību izskatīšana un sankcijas Dalībasociācijās 

 
a. Dalībasociācijām jānodrošina, ka sūdzības, kas ir vai nav saistītas ar industriju, tiek izskatītas 
vienotā kārtībā, neskatoties uz to, kurš sūdzību iesniedzis. 
b. Sūdzības tiks izskatītas nacionālā līmenī tādā kārtībā, kā to noteikusi konkrētā 
Dalībasociācija(-s), atbilstoši iepriekš minētās 1. nodaļas (a) punktam. Lēmumus pieņem un 
sankcijas nosaka katras Dalībasociācijas attiecīgā nacionālā institūcija, ņemot vērā nacionālo 
kodeksu, kas ir spēkā šajā valstī. 
c. Ja sūdzība neuzrāda ticamu atbilstošā nacionālā kodeksa pārkāpumu, šāda sūdzība ir 
noraidāma. Dalībasociācija var noraidīt arī sūdzību, kas iesniegta tikai vai pārsvarā komerciālās 
interesēs. 
d. Katrai Dalībasociācijai jāizveido efektīva apelāciju procedūra attiecībā uz sākotnējo lēmumu, 
kas attiecīgā valstī piespriests. 
e. Dalībasociācijām jānodrošina, ka visi individuālie gala lēmumi pieļaujamā apjomā tiek 
publiskoti pilnībā. Gadījumos, kad publiskotas tiek tikai dažas lēmuma detaļas, jānodrošina, ka 
tiek parādīta pārkāpuma nopietnība un/vai nemainīgums šādā veidā: 

(i) gadījumos, kad veikti nopietni/ atkārtoti pārkāpumi, jāpublicē kompānijas nosaukums un 
detalizēta informācija par konkrēto pārkāpumu; 

(ii) nenozīmīga pārkāpuma gadījumā vai, ja pārkāpums netiek konstatēts, publiskojot šo 
gadījumu, var nenorādīt kompānijas nosaukumu(-s). 

f. Dalībasociācijas  vai  nacionālās  disciplināro  lietu  komitejas  ir  aicinātas  tos  gadījumu 
aprakstus, kam ir precedenta un/vai starptautiskas intereses nozīme, publicēt angļu valodā 
(paturot  prātā,  ka  jebkurš  gadījums,  kur  ir  vai  nav  atrasts  pārkāpums,  var  būt  ar  šādu 
precedenta un/vai starptautiskas intereses nozīmi). 


