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Grozījums Nr. 51
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
114. pantu un 168. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu juridisko pamatu padara atbilstošu Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību. Šo direktīvu pieņēma ne tikai, lai nodrošinātu iekšējā zāļu tirgus darbību 
(114. pants), bet arī, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni (168. pants).

Grozījums Nr. 52
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā šo direktīvu, Komisijai 
būtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
katru gadu jāiesniedz statistikas ziņojums 
ar drošiem un precīziem datiem par 
šībrīža situāciju, tendencēm un procesiem 
attiecībā uz viltotām zālēm, tostarp sīki 
izstrādātu informāciju par to, kur, kā un 
kurš viltotas zāles atklāja, zāļu izcelsmes 
valsti un pašu viltoto elementu (identitāte, 
avots un/vai sastāvdaļas un komponenti) 
dalībvalstīs. 
Šajā pārskatā būtu skaidri jānodala ar 
viltošanu saistītas problēmas un patentu 
tiesību pārkāpumi.
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Or. en

Pamatojums

Nedz pētījumā par ietekmes novērtējumu, nedz citos Eiropas Komisijas ziņojumos nav 
pievērsta pietiekama uzmanība un nav arī izskaidrota viltotu zāļu izcelsme un galvenie avoti. 
Svarīgi ir atšķirt patentu tiesību pārkāpumus vai strīdus par tiem no zāļu viltošanas 
problēmas. Ir jāsniedz droši dati un sīki izstrādāta statistika par „kontrafakcijas” zāļu 
atklāšanas vietu, izcelsmes valsti un pašu viltoto elementu (identitāte, avots un/vai sastāvdaļa 
un komponenti).

Grozījums Nr. 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ņemot vērā šo direktīvu, Komisijai 
būtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
katru gadu jāiesniedz statistikas ziņojums 
ar drošiem un precīziem datiem par 
šībrīža situāciju, tendencēm un procesiem 
attiecībā uz kontrafakcijas un viltotām 
zālēm, tostarp sīki izstrādātu informāciju 
par to, kur, kā un kurš viltotas zāles 
atklāja, par šādu zāļu izcelsmes valsti un 
pašu „kontrafakcijas” elementu 
(identitāte, avots un/vai sastāvdaļas un 
komponenti) dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Nedz pētījumā par ietekmes novērtējumu, nedz citos Eiropas Komisijas ziņojumos nav 
pievērsta pietiekama uzmanība un nav arī izskaidrota viltotu zāļu izcelsme un galvenie avoti. 
Svarīgi ir atšķirt patentu tiesību pārkāpumus vai strīdus par tiem no zāļu viltošanas 
problēmas. Ir jāsniedz drošas ziņas un sīki izstrādāti statistikas dati par „kontrafakcijas” 
zāļu atklāšanas vietu, izcelsmes valsti un pašu viltoto elementu (identitāte, avots un/vai 
sastāvdaļa un komponenti).
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Grozījums Nr. 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijai katru gadu būtu Eiropas 
Parlamentam jāiesniedz ziņojums par 
šībrīža situāciju un tendencēm zāļu 
viltošanas jomā un attiecīgi jāatjaunina 
normas par drošības pazīmju ieviešanu. 

Or. en

Pamatojums

Lai ķertos pie viltotu zāļu problēmas un to risinātu, ir jāsaprot un jānoskaidro to izcelsme un 
galvenie avoti. Šim nolūkam ir jānosaka pienākums iesniegt ikgadējus ziņojumus. 
Pamatojoties uz šiem secinājumiem, attiecīgi ir jāatjaunina noteikumi par drošības pazīmju 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 55
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijai triju gadu laikā pēc šās 
direktīvas spēkā stāšanās datuma būtu 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz novērtējuma ziņojums ar sīki 
izstrādātiem datiem par Savienības 
legālajā piegādes ķēdē nonākušo viltoto 
zāļu apjomu un avotiem.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu vajadzības gadījumā pārstrādāt un pielāgot direktīvu, ir jānodrošina skaidrs 
pārskats par viltošanas riska lielumu un galvenajiem avotiem. 
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Grozījums Nr. 56
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šī direktīva ir jāpiemēro, 
neietekmējot Direktīvu 95/46/EK, un tajā 
arī turpmāk jābūt noteiktiem skaidriem 
un efektīviem drošības pasākumiem 
attiecībā uz personas datu apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta 
tāda starptautiska nolīguma izstrāde, kurā 
būtu noteiktas lielākas soda sankcijas, kā 
arī papildu protokola pievienošana 
Palermo konvencijai par starptautisko 
organizēto noziedzību.

Or. fr

Pamatojums

Zāles tagad vilto starptautiskās noziedzības tīkli, un, rīkojoties tikai mūsu Eiropas robežās, 
mēs nespējam tikt galā ar šo sabiedrības veselības problēmu.
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Grozījums Nr. 58
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tas ir vispārzināms, ka internets ir 
viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru 
viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū. Ņemot 
vērā grūtības noteikt īsto interneta vietnes 
fizisko adresi un līdz ar to arī grūtības 
tām izsniegt autentiskuma sertifikātu ar 
pārliecību par pareizo adresātu un 
pārbaudīt pārdodamo zāļu kvalitāti, 
drošību un efektivitāti, būtu jāaizliedz 
internetā tirgot jebkāda veida zāles, ja 
vien to tirdzniecība internetā nav atļauta 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kas ir 
jāievēro datumā, kad spēkā stājās šī 
direktīva. 

Or. it

Pamatojums

Neskatoties uz to, ka atsevišķās valstīs zāļu tirdzniecība internetā ir atļauta, tomēr tā neatbilst 
mērķim nodrošināt augstu sabiedrības veselības līmeni ES, jo ir konstatēts, ka internetā zāles 
lielā mērā pārdod nelikumīgi. Jāpiekrīt Komisijas priekšlikumam, saskaņā ar kuru pārdošana 
internetā ir uzskatāma par nelegālās piegādes ķēdes posmu. Jebkurā gadījumā arī turpmāk ir 
jāievēro dalībvalstu tiesību akti, saskaņā ar kuriem šāda prakse ir uzskatāma par tiesisku un 
kas ir jāievēro brīdī, kad spēkā stājās šī direktīva.

Grozījums Nr. 59
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Likumīgai tirdzniecības pa pastu 
aptiekai ir jābūt saistītai ar tiesiski 
reģistrētu aptieku —, ar šādas saiknes 
palīdzību nodrošina tirdzniecības pa pastu 
aptiekas atbilstību visām tiesiskajām 
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prasībām, kādas ir jāievēro ikvienai 
aptiekai, kas attiecīgajā dalībvalstī atrodas 
legāli. Pienākums visām likumīgām 
tirdzniecības pa pastu aptiekām darīt 
zināmu galveno farmaceitu būtu jānosaka 
tiesību aktā. Tirdzniecības pa pastu 
aptieka drīkst tirgot recepšu zāles tikai 
tad, ja ārsta izrakstītās receptes oriģinālu 
attiecīgā tirdzniecības pa pastu aptieka ir 
saņēmusi iepriekš. Dalībvalstis nodrošina, 
ka visu zāļu piegādi pa pastu nepārtraukti 
regulē izraudzītās valstu aģentūras.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības pa pastu aptiekām ir jāievēro tie paši noteikumi, kas ir noteikti tiesiski 
reģistrētām aptiekām, šādi nodrošinot, ka klienti saņem tādas pašas kvalitātes un drošuma 
zāles, kādas tirgo reģistrētās aptiekās. Ikvienai tirdzniecības pa pastu aptiekai ir jāreģistrē 
galvenais farmaceits, kas ir tiesiski atbildīgs par pārdošanu. Aptiekas uzraugošajām iestādēm 
dalībvalstīs, cieši sadarbojoties ar Eiropas pasta pakalpojumu aptieku asociāciju (EPPAA), ir 
regulāri jāuzrauga visas tirdzniecības pa pastu aptiekas. EPPAA varētu kļūt par vietu, kur 
koncentrējas zināšanas un paraugprakse. 

Grozījums Nr. 60
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Eiropas pilsoņi būtu jāinformē par 
veselības apdraudējumu, kas ir saistīts ar 
zāļu pasūtīšanu nelegālās interneta 
vietnēs. Komisijai sadarbībā ar 
dalībvalstīm būtu jānosaka pasākumi, lai 
vairāk informētu sabiedrību par veselības 
apdraudējumu, kas ir saistīts ar zāļu 
iegādi likumīgām tirdzniecības pa pastu 
aptiekām nepiederošās tīmekļa vietnēs. 
Īstenojot sabiedrības informētības 
kampaņas, iedzīvotāji būtu jāinformē par 
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to, kā noskaidrot, vai tirdzniecības pa 
pastu aptiekas ir likumīgas, un par risku, 
kas pastāv, iepērkoties nelegālās tīmekļa 
vietnēs.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības informētības kampaņas ir ļoti nozīmīgas saistībā ar Eiropas pircēju informēšanu 
par risku, kas pastāv, pērkot zāles nelegālās tirdzniecības pa pastu aptiekās. Šo sabiedrības 
informētības kampaņu īstenošanas nolūkā būs nepieciešams izmantot profesionālus 
tirgvedības paņēmienus, jo ir jānodrošina vēršanās pie sabiedrības ar skaidru un viegli 
saprotamu vēstījumu par zāļu pārdošanas tīmekļa vietņu tiesiskajām un prettiesiskajām 
darbībām. Piemēram, zāļu reklāmas izmantošana brīdināšanas vajadzībām varētu maldināt 
klientus, un tāpēc šādu paņēmienu nedrīkstētu izmantot vispār. 

Grozījums Nr. 61
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Ir lietderīgi ieviest jēdziena „viltotas 
zāles” definīciju, lai noteiktu atšķirību 
starp šīm zālēm un tādām legālām zālēm, 
attiecībā uz kurām atļauja tomēr nav 
izsniegta. Turklāt par viltotām zālēm 
nedrīkst uzskatīt arī zāles ar kvalitātes 
trūkumiem, attiecībā uz kurām atļauja ir 
izsniegta, vai citas likumīgas zāles ar 
kvalitātes trūkumiem, un zāles, kas 
ražošanas kļūdu vai turpmāko 
manipulāciju dēļ neatbilst labas 
ražošanas vai labas izplatīšanas praksei.

Or. en

Pamatojums

Apzināta zāļu viltošana ir noziedzīgs nodarījums. To nevar pielīdzināt labas ražošanas 
prakses vai kvalitātes prasību neievērošanas gadījumiem, kas var notikt parastos ražošanas 
apstākļos un ko savā starpā pārredzami risina zāļu ražotājs un iestādes, kuras pastāvīgi 
nodrošina sabiedrības veselības aizsardzību.



PE439.406v◄01-00► 10/50 AM\807493LV.doc

LV

Grozījums Nr. 62
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Mūslaikos zāļu izplatīšanas tīkls kļūst 
aizvien sarežģītāks, un tajā ir daudz 
dalībnieku, kas ne vienmēr ir 
Direktīvā 2001/83/EK definētie 
vairumtirgotāji. Lai nodrošinātu 
izplatīšanas ķēdes uzticamību, farmācijas 
jomas tiesību aktiem jābūt adresētiem 
visiem izplatīšanas ķēdes dalībniekiem: ne 
tikai izplatītājiem, kas iepērk zāles, rīkojas 
ar tiem, glabā un piegādā tos, bet arī 
personām, kas iesaistītas darījumos, bet 
nerīkojas ar zālēm. Uz tiem jāattiecina 
proporcionāli noteikumi, lai visiem 
pieejamajiem līdzekļiem izslēgtu 
iespējamību, ka saistībā ar identitāti, 
ražošanas vēsturi vai avotu viltotas zāles 
nonāk legālā piegādes ķēdē Kopienā.

(5) Mūslaikos zāļu izplatīšanas tīkls kļūst 
aizvien sarežģītāks, un tajā ir daudz 
dalībnieku, kas ne vienmēr ir 
Direktīvā 2001/83/EK definētie 
vairumtirgotāji. Lai nodrošinātu 
izplatīšanas ķēdes uzticamību, farmācijas 
jomas tiesību aktiem jābūt adresētiem 
visiem izplatīšanas ķēdes dalībniekiem: ne 
tikai izplatītājiem, kas iepērk zāles, rīkojas 
ar tiem, glabā un piegādā tos, bet arī 
personām, kas iesaistītas darījumos, bet 
nerīkojas ar zālēm, piemēram, citiem 
tirgotājiem un starpniekiem. Uz tiem 
jāattiecina proporcionāli noteikumi, lai 
visiem pieejamajiem līdzekļiem izslēgtu 
iespējamību, ka saistībā ar identitāti, 
ražošanas vēsturi vai avotu viltotas zāles 
nonāk legālā piegādes ķēdē Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj ziņojuma projekta grozījumu Nr. 7.

Grozījums Nr. 63
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Bieži vien atklājas, ka viltotas zāles 
piegādā, pamatojoties uz internetā 
izdarītiem pasūtījumiem. Saskaņā ar 
LESD noteikumiem, it īpaši tā 168. pantu, 
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dalībvalstis ir atbildīgas par zāļu 
tirdzniecības regulējumu pēdējā līmenī, jo 
sevišķi aptiekās. Tas attiecas arī uz zāļu 
tirdzniecības pa pastu un internetā 
regulējumu. Saskaņā ar Tiesas judikatūru 
dalībvalstis drīkst noteikt pilnīgu recepšu 
zāļu iegādes pa pastu aizliegumu, jo tām 
šai tirdzniecības metodei raksturīgās 
bīstamības dēļ ir plaša rīcības brīvība.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas sakarībā ir jāievēro pastāvošais pilnvaru sadalījums. Noteikumi par aptiekām un 
zāļu tirdzniecību pēdējā līmenī ir jānosaka dalībvalstīm. Ievērojami lielākajā daļā dalībvalstu 
recepšu zāļu tirdzniecība pa pastu ir aizliegta, un Tiesa tam ir piekritusi (Tiesas 2003. gada 
11. decembra spriedums lietā C-322/01 Deutscher Apothekerverband).

Grozījums Nr. 64
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību.

Or. it
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Grozījums Nr. 65
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un/vai bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā, tas ietver viltojumu 
risku. 

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā nodrošināt efektīvu cīņai pret viltojumiem paredzēto, pieejamo resursu izmantošanu, 
ir veikt zāļu vai zāļu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai ir pienākums novērtēt 
recepšu zāļu riska profilu un, balstoties uz šo novērtējumu, izlemt, vai ir jāievieš drošuma 
pazīmes. Skrupulozi analizējot viltotāju stimulu (cena) un pagātnes pieredzi (viltošanas 
gadījumi pagātnē), var novērst tādu resursu neefektīvu izšķērdēšanu, kas varētu būt vajadzīgi 
citās jomās. 
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Grozījums Nr. 66
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu konkrēto recepšu zāļu 
identifikāciju, autentiskuma noteikšanu un 
izsekojamību. Ieviešot obligātās drošuma 
pazīmes recepšu zālēm, pienācīgi jāņem 
vērā atsevišķu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas skaidrības labad jānorāda, ka vienīgie drošības pasākumu veidi, ar kuriem varēs 
noteikt atsevišķu iepakojumu autentiskumu un nodrošināt to izsekojamību, ir tie, ar kuriem 
panāk tikai katra konkrētā produkta atpazīstamību.

Grozījums Nr. 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
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Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Ieviešot obligātās drošuma pazīmes zālēm, 
pienācīgi jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu 
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Recepšu un bezrecepšu zāļu statuss ES nav saskaņots. Tāpēc šo divu zāļu veidu atšķiršana 
viena pati nav īpaši lietderīga. Saskaņā ar Pfizer nesen veikto Vācijas presē atspoguļoto 
pētījumu 45 % no visām viltotām zālēm ir notievēšanas tabletes, 35 % —pretgripas zāles un 
25 % — potences uzlabošanas zāles [piezīme —  skaitļi nav saskaitīti]. Ja tas aptuveni atbilst 
patiesībai, tas nozīmē, ka bezrecepšu zāles vilto visvairāk. Tā kā visām viltotām zālēm var būt 
kaitīga ietekme uz cilvēku veselību, drošuma pazīmes, balstoties uz 54. panta 4. punktā minēto 
apdraudējuma novērtējumu, ir jāievieš attiecībā uz visām zālēm.

Grozījums Nr. 68
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes zālēm, 
pienācīgi jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu 
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.
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ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt gan recepšu zāļu, gan bezrecepšu zāļu autentiskumu — šo zāļu 
viltošanai var būt graujoša ietekme uz cilvēku veselību, it īpaši tāpēc, ka valstu un Eiropas 
līmenī, šķiet, ir novērojama pieaugoša tendence recepšu zālēm noteikt bezrecepšu zāļu 
statusu.

Grozījums Nr. 69
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes zālēm, 
pienācīgi jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt visu kategoriju zāļu autentiskumu neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav 
recepšu zāles. Visas zāles — gan recepšu zāles, gan bezrecepšu zāles — ir īpaši izstrādājumi, 
kuri viltošanas gadījumā var graujoši ietekmēt cilvēka veselību. Turklāt Eiropas līmenī 
aizvien vairāk izplatās zāļu „pārslēgšanas” parādība, proti, bezrecepšu zāļu statusa 
noteikšana recepšu zālēm. Papildus tam nedrīkst arī aizmirst, ka, viltojot bezrecepšu zāles, 
var gūt ievērojamu peļņu.  
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Grozījums Nr. 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu un bezrecepšu zāļu
identifikāciju un autentiskuma noteikšanu  
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu un bezrecepšu zālēm, pienācīgi 
jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu 
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. ro

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav noteikts, kā nodrošināt atbilstību bezrecepšu zāļu drošuma 
standartiem. Tā kā Eiropā palielinās šo zāļu patēriņš, ir svarīgi ieviest visus pacientus 
aizsargājošus noteikumus neatkarīgi no tā, kādā ceļā zāles ir iegūtas. 

Grozījums Nr. 71
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
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darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes vai ikviens cits tehnisks 
risinājums, kurš paredzēts, lai nodrošinātu 
recepšu zāļu identifikāciju, autentiskuma 
noteikšanu un izsekojamību. Ieviešot 
obligātās drošuma pazīmes recepšu zālēm, 
pienācīgi jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu 
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu un 
plaši lietotu zāļu, īpatnības. Ņemot vērā 
cenu un bijušos viltošanas gadījumus 
Kopienā un ārzemēs, tas ietver viltojumu 
risku, kā arī, ņemot vērā attiecīgo zāļu 
konkrētās īpašības vai ārstējamo parādību 
nopietnību, viltojumu ietekmi uz 
sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Var veikt tādus tehniskos pasākums kā hologrammu uzdrukāšana vai īpašas lakas uzklāšana. 
Ir jāņem vērā arī izplatīto zīmolu īpatnības. To pamatā ir viena un tā pati labi zināmā 
formula. Gan ģenēriskie, gan izplatītie zīmoli pieder pie zemo cenu zīmolu grupas, un tāpēc 
to zāles vilto reti, jo tiem ir maza peļņas norma. Tie arī ir jāpārbauda.  

Grozījums Nr. 72
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu īpatnības un to 
zāļu, īpatnības, kuras pārdod pārvaldītas 
izplatīšanas ķēdēs. Ņemot vērā cenu un 
bijušos viltošanas gadījumus Kopienā un 
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attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

ārzemēs, tas ietver viltojumu risku, kā arī, 
ņemot vērā attiecīgo zāļu konkrētās 
īpašības vai ārstējamo parādību nopietnību, 
viltojumu ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķas zāles (piemēram, imunoglobulīnus) ražotājs tieši piegādā slimnīcām vai citām 
veselības gala aprūpes struktūrām. Tā kā risks, ka šajā ķēdē varētu iekļūt viltotas zāles, ir 
niecīgs, uz šīm zālēm nav jāattiecina pienākums ieviest drošuma pazīmes. 

Grozījums Nr. 73
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju,
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību.
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju un
autentiskuma noteikšanu. Ieviešot obligātās 
drošuma pazīmes recepšu zālēm, pienācīgi 
jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu 
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. de

Pamatojums

Katrai dalībvalstij būtu pašai jāpieņem lēmums par to, vai attiecīgajām zālēm jābūt 
izsekojamām visā piegādes ķēdē — no ražotāja līdz aptiekai. Lai konstatētu viltojumus, 
izsekojamība nav nepieciešama, turklāt tā nozīmē ievērojamu papildu slogu, kas daudziem 
maziem un vidējiem uzņēmumiem radītu nesamērīgi lielas izmaksas.
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Grozījums Nr. 74
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot drošības pazīmes attiecībā uz recepšu zālēm, ģenēriskām zālēm nedrīkst piemērot 
paredzēto izņēmuma režīmu.  

Grozījums Nr. 75
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
obligātās drošuma pazīmes, kuras 
paredzētas, lai nodrošinātu recepšu zāļu 
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autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

identifikāciju, autentiskuma noteikšanu un 
izsekojamību. Ieviešot obligātās drošuma 
pazīmes recepšu zālēm, pienācīgi jāņem 
vērā konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Komisijai ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem 
kopš datuma, kad spēkā stājas šī direktīva, 
būtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz ietekmes novērtējums par 
Direktīvas 2001/83/EK 54. panta 
o) apakšpunktā minēto drošuma pazīmju 
ieviešanu un to, kādā mērā tās ir 
veicinājušas legālajā piegādes ķēdē 
nonākušo viltotu zāļu skaita Eiropā 
samazināšanos. Saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK VI sadaļu 
ziņojumā būtu jāiekļauj citu zāļu 
kategoriju drošuma pazīmju novērtējums, 
tostarp bezrecepšu zāļu drošuma pazīmju 
novērtējums. 

Or. de

Pamatojums

Paredzēto drošuma pazīmju ietekmes novērtējums jāveic ik pēc pieciem gadiem. Ja ir 
novērojams legālās piegādes ķēdē nokļuvušo viltotu zāļu skaita samazinājums, ES mērogā 
saskaņotās drošuma pazīmes varētu vajadzības gadījumā ieviest arī attiecībā uz bezrecepšu 
zālēm.  Pašreizējā situācijā drošuma pazīmju attiecināšana tikai uz recepšu zālēm ir 
saprātīga un atbilstoša. Jāizvairās no nevajadzīga regulatīvā sloga, lai nepieļautu papildu 
izmaksu rašanos Eiropas iedzīvotājiem.
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Grozījums Nr. 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot drošuma pazīmes recepšu zālēm, 
pienācīgi jāņem vērā konkrētu zāļu vai zāļu 
kategoriju, piemēram, ģenērisko zāļu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību. 

Or. pl

Pamatojums

1. Mēs nevaram lietot vārdu „obligātās”, jo šajā kontekstā tas attiecas uz visām recepšu 
zālēm. Drošuma pazīmes ir jāievieš, pamatojoties uz zāļu viltošanas iespējamības 
novērtējumu, un tāpēc drošuma pazīmes neieviesīs attiecībā uz visām zālēm. 

2. Datums, kurā sākas piecu gadu termiņš, direktīvas tekstā ir jāmaina. Tam ir jābūt 
datumam, kurā spēkā stājas drošuma pazīmes regulējošie īstenošanas noteikumi, nevis 
direktīvas spēkā stāšanās datumam. 

Grozījums Nr. 77
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
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darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību.
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības.
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
obligātās drošuma pazīmes, kuras 
paredzētas, lai nodrošinātu recepšu zāļu 
identifikāciju, autentiskuma noteikšanu un 
izsekojamību. Ieviešot obligātās drošuma 
pazīmes recepšu zālēm, pienācīgi jāņem 
vērā konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu un palīgvielu, 
īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo zāļu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.

Komisijai ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem 
kopš datuma, kad spēkā stājas šī direktīva, 
būtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz ietekmes novērtējums par 
Direktīvas 2001/83/EK 54. panta 
o) apakšpunktā minēto drošuma pazīmju 
ieviešanu un to, kādā mērā tās ir 
veicinājušas legālajā piegādes ķēdē 
nonākušo viltotu zāļu skaita Eiropā 
samazināšanos. Komisijai saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK VI sadaļu ne vēlāk 
kā pēc 18 mēnešiem kopš šīs direktīvas 
spēkā stāšanās datuma būtu jāiesniedz 
novērtējuma ziņojums par bezrecepšu 
zāļu drošuma pazīmēm.

Or. el

Pamatojums

Iecerēto drošuma pazīmju ietekme ir jāizvērtē ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem —, šāds 
izvērtējums palīdz samazināt viltoto zāļu skaitu. Tajā pašā laikā ir jānoskaidro iespējas 
ieviest saskaņotās drošuma pazīmes arī attiecībā uz bezrecepšu zālēm, kuru viltošana arī ir 
sabiedrības veselības apdraudējums. Ja drošuma pazīmes ievieš arī attiecībā uz bezrecepšu 
zālēm, tas jādara nekavējoties, lai neradītu pelēkās zonas, kas varētu mazināt darbības 
programmas efektivitāti. 
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Grozījums Nr. 78
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu, īpatnības. 
Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo produktu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību. 

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko un homeopātisko 
zāļu īpatnības. Ņemot vērā cenu un bijušos 
viltošanas gadījumus Kopienā un ārzemēs, 
tas ietver viltojumu risku, kā arī, ņemot 
vērā attiecīgo produktu konkrētās īpašības 
vai ārstējamo parādību nopietnību, 
viltojumu ietekmi uz sabiedrības veselību. 

Komisijai ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem 
kopš datuma, kad spēkā stājas šī direktīva, 
būtu Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz ietekmes novērtējums par 
Direktīvas 2001/83/EK 54. panta 
o) apakšpunktā minēto drošuma pazīmju 
ieviešanu un to, kādā mērā tās ir 
veicinājušas legālajā piegādes ķēdē 
nonākušo viltotu zāļu skaita Eiropā 
samazināšanos. Ziņojumā jāiekļauj citu 
zāļu kategoriju drošuma pazīmju 
novērtējums, tostarp 
Direktīvas 2001/83/EK VI  sadaļā definēto 
bezrecepšu zāļu drošuma pazīmju 
novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu proporcionalitātes principu, ir jāiekļauj arī homeopātiskās zāles (ja tām 
nepieciešama recepte). Komisijai, pamatojoties uz 54.a. panta 4. punkta 3. daļas a) līdz 
b) apakšpunktos noteiktajiem riska izvērtējuma aspektiem, būs jānosaka vai drošuma 
pazīmēm jābūt obligātām. Šī pieeja būtu jāattiecina arī uz citām zema riska produktu grupām. 
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Ja šo produktu viltošanas risks nav augstāks  salīdzinājumā ar tādiem pašiem 
homeopātiskiem produktiem citās dalībvalstīs, kurus var iegādāties bez receptes (tiem ir mazs 
apgrozījums, zema cena), tie kopumā ir jāatbrīvo no prasībām pēc drošuma pazīmēm. 

Grozījums Nr. 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem pēc 
drošuma pazīmes regulējošo 
piemērošanas noteikumu stāšanās spēkā 
Komisijai ir jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei novērtējuma 
ziņojums par Direktīvas 2001/83/EK 
54. panta o) punktā minēto drošuma 
pazīmju piemērošanu un aprēķināto 
pozitīvo ietekmi uz viltoto zāļu apjoma 
samazinājumu legālas piegādes ķēdē 
Eiropā. Ziņojumā jāiekļauj citu zāļu 
kategoriju drošuma pazīmju novērtējums, 
tostarp Direktīvas 2001/83/EK VI  sadaļā 
definēto bezrecepšu zāļu drošuma pazīmju 
novērtējums.

Or. pl

Pamatojums

1. Mēs nevaram lietot vārdu „obligātās", jo šajā kontekstā tas attiecas uz visām recepšu 
zālēm. Drošības pazīmes ir jāievieš, pamatojoties uz produktu viltošanas iespējamības 
novērtējumu, un tāpēc drošības pazīmes ievieš tikai attiecībā uz vienu daļu no zālēm. 

2. Datums, kurā sākas piecu gadu termiņš, direktīvas tekstā ir jāmaina. Tam ir jābūt 
datumam, kurā stājas spēkā drošuma pazīmes regulējošie īstenošanas noteikumi, nevis 
direktīvas spēkā stāšanās datums. 
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Grozījums Nr. 80
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Drošuma pazīmes sagrupēs tā, lai 
atspoguļotu atsevišķu produktu vai 
produktu kategoriju raksturīgās īpašības. 
Drošuma pazīmes uzskatīs par 
līdzvērtīgām, ja ar tām panāk līdzvērtīgu 
vai augstāku efektivitātes līmeni, 
nodrošinot identificēšanu, autentiskumu, 
izsekojamību un nepieļaujot sastāva 
izmaiņas, kā arī nodrošinot līdzvērtīgu 
tehniskās sarežģītības pakāpi attiecībā uz 
tiražēšanu. Ja kādu drošuma pazīmi 
noņem, aizstāj vai aizsedz, šis punkts 
jāattiecina arī uz jauno drošuma pazīmi.

Or. en

Pamatojums

Lai ieviestu uz riska novērtējuma balstītu pieeju, drošuma pazīmes ir jāiedala kategorijās 
saskaņā ar dažāda veida zāļu iespējamo viltošanas risku. Ar šo grozījumu nodrošina, ka to 
iespējams īstenot tehnoloģiski neitrālā veidā. Turklāt, lai nodrošinātu, ka pārpakotāju 
izmantotās sākotnējās un jaunās drošuma pazīmes ir līdzvērtīgas vai ar augstāku efektivitātes 
līmeni, ar šo direktīvu dažādās līdzvērtīgu vai efektīvāku pazīmju kategorijas jānosaka 
saskaņā ar konkrētiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 81
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Noņemot, aizstājot vai aizsedzot 
drošuma pazīmi, jaunās drošuma pazīmes 
uzskata par līdzvērtīgām, ja ar tām panāk 
sākotnējai drošuma pazīmei līdzvērtīgu 
efektivitātes līmeni, ar ko nodrošina 
identificēšanu, autentiskumu, 
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izsekojamību un nepieļaujot sastāva 
izmaiņas, kā arī nodrošinot līdzvērtīgu 
tehniskās sarežģītības pakāpi attiecībā uz 
tiražēšanu. 

Or. en

Pamatojums

Aizstāj ziņojuma 9. grozījumu.

Grozījums Nr. 82
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Drošuma pazīmes būtu jāsagrupē tā, 
lai atspoguļotu atsevišķu produktu vai 
produktu kategoriju raksturīgās īpašības. 
Drošuma pazīmes būtu jāuzskata par 
līdzvērtīgām, ja ar tām panāk līdzvērtīgu 
efektivitātes līmeni, nodrošinot 
nepārprotamu identificēšanu, 
autentiskumu, izsekojamību un 
nepieļaujot sastāva izmaiņas, kā arī 
nodrošinot līdzvērtīgu tehniskās 
sarežģītības pakāpi attiecībā uz 
tiražēšanu. Noņemot, aizstājot vai 
aizsedzot drošuma pazīmi, tā jāizstāj ar 
līdzvērtīgu drošuma pazīmi.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas skaidrības labad jānorāda, ka vienīgās drošuma pazīmes, kas ļaus noteikt atsevišķu 
iepakojumu autentiskumu un nodrošinās to izsekojamību, ir tās, kuras attiecīgā iepakojuma 
identificēšanā ir unikālas.
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Grozījums Nr. 83
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a). Valsts iestādēm būtu regulāri jāveic 
riska analīzes pētījums attiecībā uz 
bezrecepšu zālēm. Atkarībā no šī riska 
analīzes pētījuma rezultātiem 
Direktīvas 2001/83/EK darbības jomu var 
attiecināt arī uz bezrecepšu zālēm. Šim 
nolūkam, tiklīdz šī direktīva ir stājusies 
spēkā, tirdzniecības atļaujas turētājiem ir 
tiesības attiecināt šo direktīvu uz viņu 
tirgotajām bezrecepšu zālēm.

Or. en

Pamatojums

Bezrecepšu zāles ir rūpīgi jāpārbauda un atkarībā no valsts iestāžu veiktās riska analīzes 
pētījuma rezultātiem, šīs direktīvas prasības jāattiecina arī uz tām.  

Grozījums Nr. 84
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm, apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, jābūt tiesībām 
brīvi lemt par konkrētiem tehnoloģiskiem 
aspektiem farmācijas līdzekļu viltošanas 
apkarošanai, kas būtu vispiemērotākie to 
farmācijas līdzekļu izplatīšanas sistēmām, 
ņemot vērā autentificēšanas zīmogu, kas 
pieņemts ar šo direktīvu. 

Or. it
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Pamatojums

Šī direktīva noteiks prasību izmantot autentificēšanas zīmogojumu uz farmācijas līdzekļu 
iepakojuma, pateicoties kuram vairumtirgotāji un farmaceiti varēs pārbaudīt farmācijas 
līdzekļu autentiskumu. Drošības sistēmas īpašības ir jānosaka valsts līmenī, pamatojoties uz 
valsts farmācijas līdzekļu izplatīšanas sistēmas īpašajām vajadzībām. Ir jāņem vērā jau 
īstenotās vai pašlaik īstenojamās valstu iniciatīvas. 

Grozījums Nr. 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tehnoloģijas, kas dod iespēju noteikt 
zāļu autentiskumu un izsekot to apritei 
atsevišķas devas līmenī (piemēram, 
kapsula, tablete vai aizzīmogots tiešs 
šķidrumu iepakojums), var būt ļoti 
vērtīgas, lai nodrošinātu produktu labāku 
uzraudzību tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģijas, kas dod iespēju noteikt zāļu autentiskumu un izsekot to apritei atsevišķas devas 
līmenī, kā papildinājums drošuma pazīmēm, kuras ierosināts izmantot uz zāļu iepakojuma,
dos iespēju savlaicīgi noteikt viltotos produktus un tādējādi palīdzēs vēl vairāk samazināt 
viltotu produktu izraisīto apdraudējumu pacientu veselībai un drošībai.

Grozījums Nr. 86
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm, sadarbojoties ar 
ieinteresētajām personām, jābūt tiesīgām 
spriest par konkrētiem zāļu autentiskuma 
noteikšanas aspektiem, ko tās uzskata par 
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piemērotākajiem savām zāļu izplatīšanas 
sistēmām, ņemot vērā saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtās drošuma pazīmes.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā noteiks prasību drošuma pazīmes novietot uz zāļu iepakojuma, kas ļaus 
vairumtirgotājiem un farmaceitiem noteikt zāļu autentiskumu.  Īpašās pazīmes, pēc kurām 
nosaka autentiskumu, ir jāparedz valsts līmenī saskaņā ar katras valsts zāļu izplatīšanas 
sistēmas vajadzībām. Jāņem vērā valstu iniciatīvas, kuras ir jau ieviestas vai kuru ieviešana 
pašlaik notiek.

Grozījums Nr. 87
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm, sadarbojoties ar 
ieinteresētajām personām, jābūt tiesīgām 
spriest par konkrētiem zāļu autentiskuma 
noteikšanas aspektiem, ko tās uzskata par 
piemērotākajiem savām zāļu izplatīšanas 
sistēmām, ņemot vērā saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemtās drošuma pazīmes.

Or. en

Pamatojums

Ar šo direktīvu prasīs drošuma pazīmes novietot uz zāļu iepakojuma, kas ļaus 
vairumtirgotājiem un farmaceitiem noteikt zāļu autentiskumu. Īpašās pazīmes, pēc kurām 
nosaka autentiskumu, ir jāparedz valsts līmenī saskaņā ar katras valsts zāļu izplatīšanas 
sistēmas vajadzībām. 
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Grozījums Nr. 88
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm sadarbībā ar 
ieinteresētajām pusēm jābūt tiesīgām 
reglamentēt noteiktus zāļu autentiskuma 
noteikšanas aspektus veidā, ko tās uzskata 
par vispiemērotāko savam zāļu tirgum, 
ņemot vērā drošuma pazīmes, kas 
noteiktas saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm kopīgi ar 
ieinteresētajām personām, jābūt tiesībām 
brīvi lemt par konkrētiem tehnoloģiskiem 
aspektiem farmācijas līdzekļu viltošanas 
apkarošanai, kas būtu vispiemērotākie to 
farmācijas līdzekļu izplatīšanas sistēmām, 
kas pieņemtas ar šo direktīvu, ņemot vērā 
autentificēšanas zīmogu.

Or. it

Pamatojums

Šī direktīva noteiks prasību izmantot autentificēšanas zīmogojumu uz farmācijas līdzekļu 
iepakojuma, pateicoties kuram, vairumtirgotāji un farmaceiti varēs pārbaudīt farmācijas 
līdzekļu autentiskumu. 

Drošības sistēmas īpašības ir jānosaka valsts līmenī, pamatojoties uz valsts farmācijas 
līdzekļu izplatīšanas sistēmas īpašajām vajadzībām, lai nodrošinātu visaugstāko un efektīvāko 
sabiedrības aizsardzības līmeni. Ir jāņem vērā jau īstenotās vai pašlaik īstenojamās valstu 
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iniciatīvas.

Grozījums Nr. 90
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako zāles, nepieciešama 
tirdzniecības atļauja. Lai drošuma pazīmes 
būtu efektīvas, noņemt, aizstāt vai aizsegt 
šīs pazīmes ar stingriem nosacījumiem
jāatļauj vienīgi ražošanas atļaujas
turētājam.

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako zāles, nepieciešama 
tirdzniecības atļauja. Lai drošuma pazīmes 
būtu efektīvas, ražošanas atļaujas 
turētājam nedrīkst atļaut noņemt, aizstāt 
vai aizsegt šīs pazīmes. Vienīgi izņēmuma 
gadījumos ar stingriem nosacījumiem, kas 
izvirzīti 54.a. panta 2. punktā, ražošanas
atļaujas turētājs var ievietot oriģinālo zāļu 
iepakojumu citā iepakojumā vienīgi tad, 
ja iespējams saglabāt oriģinālo 
iepakojumu neskartu, un vienīgi, ja 
iespējams saglabāt sākotnējo drošības 
pasākumu integritāti un efektivitāti visā 
izplatīšanas ķēdē.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu visiem nepieciešamos optimālos drošuma standartus, ar zālēm nedrīkst veikt 
manipulācijas. No brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis produktu, tam 
jāpaliek neskartam tik ilgi līdz tas nonāk pie pacienta, kā tas ir noteikts ar Eiropas pārtikas 
nekaitīguma stratēģijas spēkā esošajām prasībām. Tomēr atsevišķos gadījumos jābūt iespējai 
ievietot oriģinālo produktu citā iepakojumā, tajā pašā laikā saglabājot neskatos sākotnējos 
drošuma pasākumus.

Grozījums Nr. 91
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako zāles, nepieciešama 

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas marķē un iepako zāles, vai izmaina 
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tirdzniecības atļauja. Lai drošuma pazīmes 
būtu efektīvas, noņemt, aizstāt vai aizsegt 
šīs pazīmes ar stingriem nosacījumiem 
jāatļauj vienīgi ražošanas atļaujas 
turētājam.

marķējumu vai iepakojumu, nepieciešama 
tirdzniecības atļauja. Lai drošuma pazīmes 
būtu efektīvas, noņemt, aizstāt vai aizsegt 
šīs pazīmes ar stingriem nosacījumiem 
jāatļauj vienīgi ražošanas atļaujas 
turētājam.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj ziņojuma projekta grozījumu Nr. 10.

Grozījums Nr. 92
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako zāles, nepieciešama 
tirdzniecības atļauja. Lai drošuma pazīmes 
būtu efektīvas, noņemt, aizstāt vai aizsegt 
šīs pazīmes ar stingriem nosacījumiem 
jāatļauj vienīgi ražošanas atļaujas 
turētājam.

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako vai marķē zāles vai ievieto 
izmaiņas zāļu marķējumā vai iepakojumā, 
nepieciešama tirdzniecības atļauja. Lai 
drošuma pazīmes būtu efektīvas, noņemt, 
aizstāt vai aizsegt šīs pazīmes ar stingriem 
nosacījumiem jāatļauj vienīgi ražošanas 
atļaujas turētājam. Ar stingriem 
nosacījumiem jānodrošina drošības 
pasākumi attiecībā uz viltotu produktu 
nonākšanu izplatīšanas tīklā, kā arī 
ražošanas atļauju turētājiem jānosaka 
stingri pienākumi pret oriģinālo produktu 
ražotāju un tirdzniecības atļaujas 
īpašnieku, kā arī pret šo produktu 
patērētāju.

Or. en

Pamatojums

Ja oriģinālās drošuma pazīmes ir noņemtas un aizstātas ar citām, tas ir jānorāda uz 
iepakojuma etiķetes, lai skaidri informētu pacientus un citas piegādes ķēdē iesaistītās 
personas.



AM\807493LV.doc 33/50 PE439.406v◄01-00►

LV

Grozījums Nr. 93
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stingri jānosaka, ka šie ražošanas 
atļauju turētāji atbild par pacientiem 
nodarīto kaitējumu, kuru izraisījuši saistībā 
ar identitāti viltotie produkti, ko tie laiduši 
tirgū.

(9) Stingri jānosaka, ka šiem ražošanas 
atļauju turētājiem ir jāatbild par 
pacientiem nodarīto kaitējumu, kuru 
izraisījuši saistībā ar identitāti viltotie 
produkti, ko tie laiduši tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Atbildība ir aizsardzības pasākumu pamats. Tāpēc visu iesaistīto personu pienākumiem un 
tiesībām jābūt noteiktām skaidri un nepārprotami.

Grozījums Nr. 94
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas sabiedrība būtu jāinformē 
par risku, iegādājoties farmaceitiskos 
līdzekļus nelegālās tirdzniecības kanālos. 
Jo īpaši, informācijas kampaņas ir 
jāveicina gan valstu, gan Eiropas līmenī. 
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu 
jāpieņem efektīvi pasākumi, lai uzlabotu 
sabiedrības izpratni par risku, kas saistīts 
ar farmācijas līdzekļu iegādi internetā.

Or. it

Pamatojums

Internets ir galvenā vieta, kur var iegādāties viltotus farmācijas līdzekļus. Jāveic pasākumi, 
lai sabiedrības locekļi neiegādātos farmācijas līdzekļus internetā.  Tāpēc ir vēlams organizēt 
izglītojošas kampaņas par šo jautājumu gan valstu, gan Eiropas līmenī.
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Grozījums Nr. 95
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas sabiedrība būtu jāinformē 
par risku, iegādājoties farmaceitiskos 
līdzekļus nelegālās tirdzniecības kanālos, 
jo īpaši saistībā ar apdraudējumu 
veselībai. Sevišķi ir jāveicina informācijas 
kampaņas gan valstu, gan Eiropas līmenī. 
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu 
jāpieņem efektīvi pasākumi, lai uzlabotu 
sabiedrības izpratni par risku, kas saistīts 
ar farmācijas līdzekļu iegādi internetā.

Or. it

Pamatojums.

Internets ir galvenā vieta, kur var iegādāties viltotus farmācijas līdzekļus. Jāveic pasākumi, 
lai sabiedrības locekļi neiegādātos farmācijas līdzekļus internetā. Tāpēc ir vēlams organizēt 
izglītojošas kampaņas par šo jautājumu gan valstu, gan Eiropas līmenī.  

Grozījums Nr. 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas iedzīvotāji būtu jāinformē 
par risku, kas saistīts ar zāļu iegādi no 
nelegāliem piegādātājiem. Būtu 
jāorganizē informācijas kampaņa 
dalībvalstu un ES līmenī. Komisijai un 
dalībvalstīm, ir jāpieņem pasākumi, lai 
palielinātu sabiedrības informētību par 
riskiem, kas saistīti ar zāļu iegādi 
internetā.
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Or. ro

Pamatojums

Cilvēki, kuri pērk zāles no nelegāliem piegādātājiem, nevar būt tik pat labi informēti par 
apdraudējumu veselībai, kā medicīnas speciālisti. Ar informācijas kampaņu varētu brīdināt 
par bīstamību iegādāties zāles no nelegāliem piegādātājiem, sniedzot patērētājiem speciālistu 
informāciju par iespējamiem riskiem. 

Grozījums Nr. 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Būtu jāvērš Eiropas pilsoņu 
uzmanība uz apdraudējumu, kas saistīts 
ar zāļu pasūtīšanu no nelikumīgiem 
piegādātājiem. Jo īpaši ir jāveicina 
sabiedrības informēšanas pasākumi 
dalībvalstīs un visā Eiropā. Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāpieņem pasākumi, lai 
palielinātu sabiedrības informētību par 
risku, kas saistīti ar zāļu iegādi internetā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas iedzīvotāji būtu jāinformē 
par risku, kas saistīts ar zāļu pasūtīšanu 
no nelegāliem piegādātājiem. Jo īpaši 
jāveicina informēšanas kampaņas 
dalībvalstu un ES līmenī. Komisijai, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, ir jāpieņem 
pasākumi, lai palielinātu sabiedrības 
informētību par riskiem, kas saistīti ar 
zāļu iegādi internetā.
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Or. en

Pamatojums

Internets ir galvenā vieta, kur var iegādāties viltotas zāles. Jācenšas pārliecināt iedzīvotājus 
neiegādāties zāles, izmantojot nelegālus kanālus. Tādēļ dalībvalstīs un ES mērogā ir jārīko 
attiecīgas izglītošanas kampaņas.

Grozījums Nr. 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijai un dalībvalstīm, ir 
jāpieņem pasākumi, piemēram, 
informēšanas kampaņas, lai palielinātu 
sabiedrības informētību par riskiem, kas 
saistīti ar farmācijas līdzekļu iegādi 
tiešsaistē.

Or. fr

Pamatojums

Internets ir galvenā vieta, kur var iegādāties nelegālas zāles. Jācenšas pārliecināt 
iedzīvotājus neiegādāties zāles, izmantojot nelegālus kanālus.

Grozījums Nr. 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Viltotas aktīvās farmaceitiskās vielas 
izraisa nestandarta aktīvo farmaceitisko 
vielu risku. Ar šo risku saistītie jautājumi 
jārisina. Jo īpaši zāļu ražotājiem vai nu 
pašiem, vai ar šim uzdevumam akreditētas 
struktūras starpniecību jānodrošina, lai 
aktīvās farmaceitiskās vielas piegādātājs 

(12) Viltotas aktīvās farmaceitiskās vielas 
izraisa nestandarta aktīvo farmaceitisko 
vielu risku. Ar šo risku saistītie jautājumi 
jārisina, līdztekus izmantojot efektīvu 
pārbaudes sistēmu un sistēmu, kas 
nodrošina aktīvo farmaceitisko vielu 
izsekojamību.  Jo īpaši zāļu ražotājiem 
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ražotājs ievērotu labu ražošanas praksi. pašiem jānodrošina, lai aktīvās 
farmaceitiskās vielas piegādātājs ražotājs 
ievērotu labu ražošanas praksi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pienācīgu sabiedrības veselības aizsardzību, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm sadarbībā ar EMEA ir jāpārbauda ražošanas vietas.  Ja ir akreditētas vairākas 
privātas struktūras, būs grūti novērtēt pārbaužu efektivitāti un nebūs skaidrības par to, kurš ir 
atbildīgs par pārbaužu rezultātu pareizību, bet pārbaudāmo uzņēmumu un pārbaudītāju 
struktūru neskaidrās attiecības var radīt korupcijas risku. 

Grozījums Nr. 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aktīvās farmaceitiskās vielas 
ražošanai jānotiek, ievērojot labu ražošanas 
praksi, neatkarīgi no tā, vai sastāvdaļas 
ražotas Kopienā vai importētas. Attiecībā 
uz aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu 
trešās valstīs jānodrošina, lai eksportam uz 
Kopienu paredzētās aktīvās farmaceitiskās 
vielas ražošanas noteikumi, tostarp par 
pārbaudi un izpildi, nodrošinātu tādu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, 
kas ir līdzvērtīgs Kopienas tiesību aktos 
noteiktajam.

(13) Lai nodrošinātu pietiekamu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni,
aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanai 
jānotiek, ievērojot labu ražošanas praksi un 
atbilstīgi informācijai, kas iesniegta kopā 
ar tirdzniecības atļaujas pieteikumu vai 
tam vēlāk pievienota, neatkarīgi no tā, vai 
sastāvdaļas ražotas Kopienā vai importētas.
Tāpēc attiecībā uz aktīvo farmaceitisko 
vielu, kuras paredzētas Eiropas Savienībā 
tirgotām zālēm, ražošanu trešās valstīs ar 
atkārtotām, obligātām pārbaudēm, kuras 
veic Savienības kompetentās iestādes vai 
iestādes, ar kurām noslēgti spēkā esoši 
savstarpējas atzīšanas nolīgumi attiecībā 
uz aktīvām farmaceitiskām vielām,
jānodrošina, ka ražošana notiek saskaņā 
ar abām iepriekšminētajām prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Ļoti svarīgi ir skaidri apzināties aktīvo farmaceitisko vielu izcelsmi un kvalitāti. Lai 
nodrošinātu atbilstību labai ražošanas praksei, ir regulāri jārīko ražošanas iekārtu rūpīgas 
pārbaudes.

Grozījums Nr. 102
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aktīvās farmaceitiskās vielas 
ražošanai jānotiek, ievērojot labu ražošanas 
praksi, neatkarīgi no tā, vai sastāvdaļas 
ražotas Kopienā vai importētas. Attiecībā 
uz aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu 
trešās valstīs jānodrošina, lai eksportam uz 
Kopienu paredzētās aktīvās farmaceitiskās 
vielas ražošanas noteikumi, tostarp par 
pārbaudi un izpildi, nodrošinātu tādu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, 
kas ir līdzvērtīgs Kopienas tiesību aktos 
noteiktajam. 

(13) Aktīvās farmaceitiskās vielas 
ražošanai jānotiek, ievērojot labu ražošanas 
praksi, neatkarīgi no tā, vai sastāvdaļas 
ražotas Kopienā vai importētas. Attiecībā 
uz aktīvo farmaceitisko vielu vai palīgvielu 
ražošanu trešās valstīs jānodrošina, lai 
eksportam uz Kopienu paredzētās aktīvās 
farmaceitiskās vielas vai palīgvielas 
ražošanas noteikumi, tostarp par pārbaudi 
un izpildi, nodrošinātu tādu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, kas ir 
līdzvērtīgs Kopienas tiesību aktos 
noteiktajam.

Or. en

Pamatojums

Uz palīgvielām, kuras ražo ārpus farmācijas līdzekļu ražošanas nozares nevar attiecināt LRP. 
Daudzas palīgvielas, piemēram, nāk no pārtikas rūpniecības. Arī šajā nozarē ir kvalitātes 
nodrošināšanas pasākumi; piemēram, pasākumi, kurus ieviesa attiecībā uz produktiem, kas 
varētu būt saistīti ar transmisīvo sūkļveida encefalopātiju. Šos pasākumus var izmantot arī 
par pamatu attiecībā uz zāļu drošumu. Agrāk bija vērojami centieni nošķirt šo nozaru 
pasākumus; šajos centienos iegūtā pieredze skaidri parādīja, ka šāda pieeja nedarbojas. 
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Grozījums Nr. 103
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aktīvās farmaceitiskās vielas 
ražošanai jānotiek, ievērojot labu ražošanas 
praksi, neatkarīgi no tā, vai sastāvdaļas 
ražotas Kopienā vai importētas. Attiecībā 
uz aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu 
trešās valstīs jānodrošina, lai eksportam uz 
Kopienu paredzētās aktīvās farmaceitiskās 
vielas ražošanas noteikumi, tostarp par 
pārbaudi un izpildi, nodrošinātu tādu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, 
kas ir līdzvērtīgs Kopienas tiesību aktos 
noteiktajam.

(13) Aktīvās farmaceitiskās vielas 
ražošanai jānotiek, ievērojot labu ražošanas 
praksi, neatkarīgi no tā, vai sastāvdaļas 
ražotas Kopienā vai importētas. Attiecībā 
uz aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu 
trešās valstīs jānodrošina, lai eksportam uz 
Kopienu paredzētās aktīvās farmaceitiskās 
vielas ražošanas noteikumi, tostarp par 
pārbaudi un izpildi, nodrošinātu tādu 
sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, 
kas ir līdzvērtīgs Kopienas tiesību aktos 
noteiktajam. Ražošanas atļaujas turētājam 
būtu pienācīgi jākontrolē farmaceitiskās 
palīgvielas, kas nav aktīvas farmaceitiskās 
vielas, un kuras izmanto zāļu ražošanā, 
lai nodrošinātu, ka ražošanas atļaujas 
turētājs pārbaudītu palīgvielas un 
apstiprinātu, ka tās ir piemērotas 
izmantošanai zāļu ražošanā saskaņā ar 
labu ražošanas praksi un to, ka šī 
pārbaude nodrošina sabiedrības veselības 
pienācīga līmeņa aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Iekļaut darbības jomā palīgvielas ir būtiski, ja palīgvielas tiek apskatītas atsevišķi no aktīvām 
farmaceitiskām vielām un ja nosaka tām īpašas prasības, kas ir atšķirīgas no tām, kas 
piemērojamas aktīvām farmaceitiskām vielām. Ražošanas atļaujas turētājam jābūt atbildīgam 
par to, lai nodrošinātu, ka palīgvielu kvalitāte atbilst tai paredzētajam mērķim, un šis 
noteikums jau ir paredzēts ES Labas ražošanas praksē attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām 
zālēm1. 

                                               
1 2003. gada 8. oktobra Direktīva 2003/94, ar ko nosaka labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes 
attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām zālēm un pētāmajām cilvēkiem paredzētajām zālēm, OV L 262, 22-26. lpp
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Grozījums Nr. 104
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Trešo valstu iekārtās, kurās ražo 
aktīvās farmaceitiskās vielas ne tikai 
jāveic inspekcijas sakarā ar 
pārkāpumiem, bet arī jāveic riska analīze 
un uz ziņām pamatotas mērķtiecīgas 
pārbaudes un pārmeklēšanas.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj ziņojuma 12. grozījumu.

Grozījums Nr. 105
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ja labas ražošanas prakses vai 
līdzīgas sistēmas tiek jau īstenotas un tās 
ir pienācīgi reglamentētas, tās būtu jāņem 
vērā arī šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Palīgvielas  izmanto citās jomās, piemēram, pārtikas ražošanā, un ir ieviestas tādas labas 
ražošanas praksei (LRP) līdzvērtīgas sistēmas kā HACCP un/vai ISO9001/ISO22000, kā arī 
obligātā EDQM sertifikācija. Turklāt EFfCI labo ražošanas praksi (kosmētika) jau ir atzinuši 
farmaceitisko produktu ražotāji visā pasaulē, veicot revīziju palīgvielu ražotāju uzņēmumos. 
Šāda kārtība ir pietiekama, lai izpildītu drošuma un kvalitātes kritērijus, piemērojot jaunas 
obligātās LRP prasības palīgvielām, pacientiem netiks sniegta papildu drošība.
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Grozījums Nr. 106
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai atvieglotu to Kopienas noteikumu 
izpildi un kontroli, kas attiecas uz 
aktīvajam vielām, ko lieto kā izejvielas, šo 
vielu ražotājiem vai importētājiem jāpaziņo 
to aktivitāte.

(14) Lai atvieglotu to Kopienas noteikumu 
izpildi un kontroli, kas attiecas uz 
aktīvajam vielām, ko lieto kā izejvielas, šo 
vielu ražotājiem, importētājiem vai 
izplatītājiem jāpaziņo to aktivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Viltotās zāles bieži vien tiek 
piegādātas, izdarot pasūtījumu internetā.  
Saskaņā ar Līguma noteikumiem, jo īpaši 
LESD 168. pantu, dalībvalstis ir atbildīgas 
par zāļu tirdzniecības regulējumu pēdējā 
tirdzniecības līmenī, jo īpaši aptiekās. Tas 
attiecas arī uz zāļu tirdzniecības pa pastu 
un tīmeklī regulējumu. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru dalībvalstis drīkst noteikt 
pilnīgu recepšu zāļu iegādes pa pastu 
aizliegumu, jo tām saistībā ar šai 
tirdzniecības metodei raksturīgo 
bīstamību, ir plaša rīcības brīvība.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas sakarībā ir jāievēro pastāvošais pilnvaru sadalījums. Noteikumi par aptiekām un 
zāļu tirdzniecību pēdējā līmenī ir jānosaka dalībvalstīm. Lielākā daļa dalībvalstu aizliedz 
recepšu zāļu tirdzniecību pa pastu, un Tiesa tam ir piekritusi.
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Grozījums Nr. 108
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu līdzvērtīgu cilvēka 
veselības aizsardzības līmeni visā Kopienā 
un lai nepieļautu iekšējā tirgus 
traucējumus, jānosaka stingrāki zāļu 
ražošanas un vairumtirdzniecības atļauju 
turētāju, kā arī zāļu un aktīvo vielu ražotāju 
un vairumtirgotāju pārbaužu saskaņotie 
principi un pamatnostādnes. Tādejādi 
jāpalīdz arī nodrošināt to spēka esošo
savstarpējās atzīšanas līgumu darbību, kuri 
pamatojas uz efektīvu un salīdzināmu 
pārbaudi un izpildi visā Kopienā.

(15) Lai nodrošinātu līdzvērtīgu cilvēka 
veselības aizsardzības līmeni visā Kopienā 
un lai nepieļautu iekšējā tirgus 
traucējumus, jānosaka stingrāki zāļu 
ražošanas un vairumtirdzniecības atļauju 
turētāju, kā arī zāļu un aktīvo vielu ražotāju 
un vairumtirgotāju, kā arī izplatītāju
pārbaužu saskaņotie principi un 
pamatnostādnes. Tādejādi jāpalīdz arī 
nodrošināt to spēka esošo savstarpējās 
atzīšanas līgumu darbību, kuri pamatojas 
uz efektīvu un salīdzināmu pārbaudi un 
izpildi visā Kopienā.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm jānosaka efektīvas 
sankcijas par pārkāpumiem saistībā ar 
viltotām zālēm. Šīm sankcijām jābūt 
vismaz līdzvērtīgām tām, ko parasti 
piemēro par nelikumīgām darbībām 
saistībā ar narkotikām. Komisija var 
noteikt vispārējas pamatnostādnes par 
šādu efektīvu kriminālsankciju kārtību. 
Direktīvā 2001/83/EK jāietver īpaši 
noteikumi par jauno drošuma pazīmju 
piemērošanu. Atļautu vai citādi legālu 
zāļu kvalitātes nepilnību gadījumā, kas 
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radušās ražošanas kļūdu vai tai sekojošo 
manipulāciju dēļ, tiek piemērot attiecīgie 
Eiropas Savienības vai valsts tiesību akti. 

Or. en

Grozījums Nr. 110
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
darbību, jāizveido saskaņota ES mēroga
zāļu drošuma pazīmju sistēma. Šo 
drošuma pazīmju tehniskā īstenošana un 
pārbaudes metožu izstrādāšana saskaņā 
ar subsidiaritātes principu tomēr jāatstāj 
dalībvalstu ziņā.

Or. de

Pamatojums

Par tehnisko īstenošanu un pārbaudes procedūrām jābūt atbildīgām vienīgi dalībvalstīm. 
Šāda pieeja nodrošina, ka risinājumi ir atbilstīgi un piemēroti attiecīgajai valsts izplatīšanas 
sistēmai. 

Grozījums Nr. 111
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šīs direktīvas īstenošanai 
nepieciešamie pasākumi jāpieņem 
saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

(16) Saskaņā ar LESD 291. pantu 
noteikumi un pamatprincipi dalībvalstīm 
attiecībā uz Komisijas pilnvaru 
īstenošanas kontroli ir jānosaka iepriekš, 
pieņemot regulu atbilstīgi parastajai 
likumdošanas procedūrai. Ņemot vērā to, 
ka šī direktīva ir jāpieņem un jāīsteno 
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vistuvākajā laikā, līdz jaunās regulas 
pieņemšanai dalībvalstu veiktajai 
kontrolei jānotiek saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmuma 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību, noteikumiem, ciktāl 
šie noteikumi ir saskaņā ar grozītajiem 
līgumiem. Tomēr atsauces uz šiem 
noteikumiem jāaizstāj ar atsaucēm uz 
jaunās regulas noteikumiem un 
principiem, tiklīdz šī regula būs stājusies 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Konkrēti Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus attiecībā uz drošuma 
pazīmēm, ko norāda uz recepšu zāļu 
iepakojuma, un pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par zālēm, ko ieved, bet nelaiž 
tirgū. Pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus, 
papildinot direktīvu, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(17) Konkrēti Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz drošuma pazīmēm,
vai citiem tehniskiem paņēmieniem, ar 
kuriem iespējams apstiprināt zāļu 
autentiskumu, ko norāda uz recepšu zāļu 
iepakojuma, un pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par zālēm, ko ieved, bet nelaiž 
tirgū.  Eiropas Savienībā ir jāizveido 
standartizēta drošuma pazīme vai drošības 
pasākums.  

Or. en

Pamatojums

 Pašreizējās sarunās tiek apsvērta tikai vairāku kodificēšanas veidu iespēja. Ir jāpatur prātā 
arī tas, ka starndartizēti drošības pasākumi var būt ne tikai drošuma pazīmes, piemēram, 2D 
svītrkods vai radiofrekvenču identifikācija, bet drošības pasākumi var būt arī īpašas 
hologrammas vai lakas veidā. Šāds risinājums varētu būt lētāks un tehniski vieglāk 
īstenojams. 
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Grozījums Nr. 113
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Konkrēti Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt pasākumus attiecībā uz drošuma 
pazīmēm, ko norāda uz recepšu zāļu 
iepakojuma, un pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus par zālēm, ko ieved, bet nelaiž 
tirgū. Pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru 
mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus, 
papildinot direktīvu, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(17) Konkrēti Komisijai jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz drošuma pazīmēm, 
ko norāda uz recepšu zāļu iepakojuma, un 
pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par 
zālēm, ko ieved, bet nelaiž tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tā dēvētā komitoloģijas procedūra tiek saskaņota ar jauno procedūru, kas 
minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantā. 

Grozījums Nr. 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ne vēlāk kā 36 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā zāļu 
izsekojamības procedūrai ir jābūt 
saskaņotai ES līmenī. Šā iemesla dēļ ik 
vienām zālēm jābūt nepārprotami 
identificējamām ar sērijas numuru uz 
katra atsevišķā iepakojuma. 

Or. fr
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Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot zāļu izsekojamības procedūras tā, lai pienācīgi un efektīvi nodrošinātu 
atbilstību medicīnas nozares un pacientu vēlmēm un prasībām.  

Grozījums Nr. 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm jāsadarbojas, tostarp 
iesaistot Eiropolu, lai īstenotu spēkā 
esošos ierobežojumus attiecībā uz zāļu 
nelikumīgu tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, 
tostarp iesaistot Eiropolu, lai īstenotu 
spēkā esošos ierobežojumus attiecībā uz 
zāļu nelikumīgu tirdzniecību internetā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu rīcībā ir ievērojami sadarbības līdzekļi, tostarp apmaiņa ar labāko praksi un 
tehnoloģiskām zināšanām, lai risinātu problēmas saistībā ar zāļu nelegālu izplatīšanu 
internetā. Šādā sadarbībā jāiesaista Eiropols, kuram ir būtiska pieredze jomās, kas saistītas 
ar kibernoziegumiem.
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Grozījums Nr. 117
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Turklāt dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas, izmantojot Eiropola 
pakalpojumus, lai īstenotu spēkā esošos 
ierobežojumus attiecībā uz zāļu 
nelikumīgu tirdzniecību internetā. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu sadarbība, tostarp labāko prakšu apmaiņa, ir ļoti nozīmīga, lai cīnītos pret 
nelikumīgām zāļu piegādēm ar interneta starpniecību. Eiropolam ir būtiska pieredze jomās, 
kas saistītas ar kibernoziegumiem.

Grozījums Nr. 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
Eiropolā un citur, lai īstenotu spēkā 
esošos noteikumus, kas paredzēti 
nelikumīgo darbību ierobežošanai, 
piegādājot zāles ar interneta starpniecību.

Or. ro

Pamatojums

Jāizmanto Eiropola un citu pieejamo struktūru pieredze, piemēram, lai kontrolētu nelegālu 
farmaceitisko produktu nelegālu apriti ES.
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Grozījums Nr. 119
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
savstarpēji, kā arī iesaistot Eiropolu, lai 
pastiprinātu spēkā esošos ierobežojumus 
attiecībā uz farmaceitisko līdzekļu 
nelikumīgu piegādi ar interneta 
starpniecību. 

Or. it

Pamatojums

Dalībvalstu sadarbība, lai apkarotu farmaceitisko līdzekļu nelegālo izplatīšanu internetā 
notiek ļoti plašā spektrā, kurā, piemēram, ietilps arī apmaiņa ar labāko praksi un 
tehnoloģiskajām zināšanām. Šajā sadarbībā jāiesaista arī Eiropols, kurš jau ir uzkrājis 
nozīmīgu pieredzi jautājumos, kas saistīti ar noziegumiem tiešsaistē. 

Grozījums Nr. 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Viltotās zāles bieži vien tiek 
piegādātas, izdarot pasūtījumu internetā. 
Saskaņā ar Līguma noteikumiem, jo īpaši 
LESD 168. pantu, dalībvalstis ir atbildīgas 
par zāļu tirdzniecības regulējumu pēdējā 
tirdzniecības līmenī, sevišķi aptiekās. Tas 
attiecas arī uz zāļu tirdzniecības pa pastu 
un tīmeklī regulējumu. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru dalībvalstis drīkst noteikt 
pilnīgu recepšu zāļu iegādes pa pastu 
aizliegumu, jo tām saistībā ar šai 
tirdzniecības metodei raksturīgo 
bīstamību, ir plaša rīcības brīvība.
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Or. de

Grozījums Nr. 121
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Viltotās zāles bieži vien tiek 
piegādātas, izdarot pasūtījumu internetā. 
Saskaņā ar Līguma noteikumiem, jo īpaši 
LESD 168. pantu, dalībvalstis ir atbildīgas 
par zāļu tirdzniecības regulējumu pēdējā 
tirdzniecības līmenī, sevišķi aptiekās. Tas 
attiecas arī uz zāļu tirdzniecības pa pastu 
un tīmeklī regulējumu. Saskaņā ar Tiesas 
judikatūru dalībvalstis drīkst noteikt 
pilnīgu recepšu zāļu iegādes pa pastu 
aizliegumu, jo tām saistībā ar šai 
tirdzniecības metodei raksturīgo 
bīstamību, ir plaša rīcības brīvība.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas sakarībā ir jāievēro pastāvošais pilnvaru sadalījums. Noteikumi par aptiekām un 
zāļu tirdzniecību pēdējā līmenī ir jānosaka dalībvalstīm. Ievērojami lielākā daļa dalībvalstu 
aizliedz recepšu zāļu tirdzniecību pa pastu, un Tiesa tam ir piekritusi (Tiesas 2003. gada 
11. decembra spriedums lietā C-322/01 Deutscher Apothekerverband). 

Grozījums Nr. 122
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
darbību, jāizveido saskaņota ES mēroga 
zāļu drošuma pazīmju sistēma. Šo 
drošuma pazīmju tehniskā īstenošana un 
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pārbaudes metožu izstrādāšana saskaņā 
ar subsidiaritātes principu tomēr jāatstāj 
dalībvalstu ziņā.

Or. de

Pamatojums

Par tehnisko īstenošanu un pārbaudes procedūrām jābūt atbildīgām vienīgi dalībvalstīm. 
Šāda pieeja nodrošina, ka risinājumi ir atbilstīgi un piemēroti attiecīgajai valsts izplatīšanas 
sistēmai.


