
AM\807496LV.doc PE439.409v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/0261(COD)

12.3.2010

GROZĪJUMI Nr.
201 - 294

Ziņojuma projekts
Marisa Matias
(PE430.883v02-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē 
nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008/0261 – 2008/0261(COD))



PE439.409v01-00 2/62 AM\807496LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\807496LV.doc 3/62 PE439.409v01-00

LV

Grozījums Nr. 201
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību, izņemot 
radiofarmaceitiskos preparātus, kurus to 
specifisko īpašību dēļ vairumtirgotāji un 
aptiekas nevar izplatīt un kurus šī iemesla 
dēļ ražotājs piegādā tieši ārstniecības 
iestādēm, kur tos dod tieši pacientiem.
Attiecībā uz ģenēriskajām un plaši 
izmantotām zālēm, kurām saskaņā ar 
VI sadaļu vajadzīga ārsta recepte, 
drošuma pazīmes ir obligātas, ja Komisija 
to uzskata par vajadzīgu, pamatojoties uz 
riska novērtējuma pieeju saskaņā ar 
54.a panta 4. punktu. Šo riska 
novērtējuma pieeju īsteno, ievērojot tā 
dēvēto brīvprātīgās piemērošanas 
procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Noteiktus produktus pacientiem var dot tikai slimnīcā, tāpēc drošuma pazīmju piemērošana 
nesniedz īpašu labumu pacientam un var apgrūtināt pacienta piekļuvi attiecīgajam 
produktam. Precēm, kuras ir reti viltotu nedārgu izstrādājumu kategorijā, varētu nepiemērot 
prasību par drošības pazīmēm, ja vien cenas vai pagātnē notikušu viltošanas gadījumu dēļ 
nav nepieciešams marķējums par produkta drošumu. Brīvprātīgās piemērošanas procedūra 
neņem vērā finansiālo slogu, kas tiek uzlikts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nav 
daudz ražošanas līniju.
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Grozījums Nr. 202
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, 
kā noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, 
pēc kurām var pārliecināties par zāļu 
identitāti, autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, saistībā ar kurām pastāv 
viltošanas vai pārveidošanas risks, 
drošuma pazīmes, pēc kurām var 
pārliecināties par zāļu identitāti un
autentiskumu un kuras ļauj noteikt, vai 
iepakojums nav pārveidots.

Lēmumu par to, vai saistībā ar zālēm vai 
to kategorijām pieprasīt šīs drošuma 
pazīmes, pieņem, pamatojoties uz riska 
novērtējumu, ko veic atbilstoši 54.a panta 
4. punkta noteikumiem.”       

Or. es

Pamatojums

Prasību par drošības pazīmēm automātiska ierobežošana, tās attiecinot tikai uz recepšu 
zālēm, nav pamatota. To nepamato pat iepriekš noteikti viltotu zāļu gadījumi. Sabiedrības 
efektīvai aizsardzībai nepieciešama pieeja, kuras pamatā ir risks saistībā ar jebkādām zālēm.

Grozījums Nr. 203
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, 
kā noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes,
pēc kurām var pārliecināties par zāļu 

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, drošuma pazīmes, pēc kurām 
var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību.”
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identitāti, autentiskumu un izsekojamību”.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt visu zāļu — gan recepšu zāļu, gan bezrecepšu zāļu — autentiskumu.
Visas zāles ir īpaši izstrādājumi, kam viltošanas gadījumā var būt postoša ietekme uz 
slimnieka veselību. Turklāt gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī ir novērojama pieaugoša 
tendence recepšu zālēm noteikt bezrecepšu zāļu statusu.

Grozījums Nr. 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, 
kā noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, 
pēc kurām var pārliecināties par zāļu 
identitāti, autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kā noteikts VI sadaļā, drošuma 
pazīmes, pēc kurām var pārliecināties par 
zāļu identitāti, autentiskumu un 
izsekojamību.”

Or. en

Pamatojums

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).
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Grozījums Nr. 205
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, 
kā noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, 
pēc kurām var pārliecināties par zāļu 
identitāti, autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, drošuma pazīmes, pēc kurām 
var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību.”

Or. it

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt visu farmācijas izstrādājumu kategoriju autentiskumu, neatkarīgi no tā, 
vai tie ir recepšu vai bezrecepšu izstrādājumi. Visi farmācijas izstrādājumi ir īpaši 
izstrādājumi, kam viltošanas gadījumā var būt postoša ietekme uz cilvēku veselību. Turklāt 
aizvien biežāk Eiropā vērojams, ka tiek mainīts farmācijas izstrādājumu statuss, proti, 
recepšu zāles kļūst par bezrecepšu zālēm. Nevajadzētu arī aizmirst, ka bezrecepšu zāļu 
viltošana var būt ļoti ienesīga.

Grozījums Nr. 206
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, un citām zālēm, kas pakļautas 
pārvaldītai izplatīšanas ķēdei un kam 
vajadzīga ārsta recepte, kā noteikts 
VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc kurām 
var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību.”

Or. en
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Pamatojums

Atsevišķus produktus (tādus kā imunoglobulīni) ražotājs tieši piegādā slimnīcām vai citām 
veselības aprūpes tiešā patēriņa struktūrām. Tā kā pastāv ļoti neliels risks, ka šajā ķēdē 
varētu iekļūt viltotas zāles, uz šiem produktiem drošuma pazīmes nav jāattiecina.

Grozījums Nr. 207
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti,
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti 
un autentiskumu.”

Or. de

Pamatojums

Lēmumus par to, vai noteiktām zālēm jābūt izsekojamām visā piegādes ķēdē — no ražotāja 
līdz aptiekai —, vajadzētu atstāt dalībvalstu atbildībā. Lai noteiktu viltotas zāles, 
izsekojamības nodrošināšana nav nepieciešama. Šāda prasība nozīmētu ievērojamus papildu 
izdevumus, kas radītu nesamērīgas izmaksas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 208
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu konkrēto
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autentiskumu un izsekojamību”. identitāti, autentiskumu un izsekojamību.”

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas skaidrības labad jānorāda, ka vienīgās drošuma pazīmes, ar kurām varēs noteikt 
atsevišķu iepakojumu autentiskumu un nodrošināt to izsekojamību, ir tās, kas nodrošina tikai 
konkrētā iepakojuma atpazīstamību.

Grozījums Nr. 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību, ja Komisija 
nolemj, ka pastāv zāļu viltošanas risks to 
cenas vai pagātnē notikušu viltošanas 
gadījumu dēļ.”

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotām zālēm, ir jārīkojas tieši. Galvenais veids, kā cīņai pret 
viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt produktu vai produktu 
kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu riska profils un, 
balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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. 210
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību. Šis punkts 
attiecas uz visām ģenēriskajām zālēm, 
kurām nepieciešama ārsta recepte.”

Or. en

Pamatojums

Drošuma pazīmēm vajadzētu būt obligātām attiecībā uz recepšu zālēm, un, lai nodrošinātu 
pacientu drošību, visas ģenēriskās zāles vajadzētu iekļaut šī tiesību akta darbības jomā.

Grozījums Nr. 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību. Ne vēlāk 
kā 36 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā zāļu izsekojamības procedūra 
jāsaskaņo ES līmenī. Šā iemesla dēļ 
jebkurām zālēm jābūt nepārprotami 
identificējamām ar sērijas numuru uz 
katra atsevišķā iepakojuma.”
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Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi saskaņot zāļu izsekojamības procedūras.

Grozījums Nr. 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību.

Šīs drošuma pazīmes realizācijas kanālos 
piemēro bez diskriminācijas.”

Or. en

Grozījums Nr. 213
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību”.

“o) zālēm, izņemot radiofarmaceitiskos 
preparātus, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību. Atbilstoši 
1. panta 5. punktam šī prasība neattiecas 
uz homeopātiskām zālēm. Ja zāles, 
piemēram, homeopātiskas zāles, ir 
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bezrecepšu zāles, drošuma pazīmes
piemēro brīvprātīgi.”

Or. en

Pamatojums

Šīs prasības piemērošana homeopātiskām zālēm būtu nesamērīga. Komisija nav ziņojusi par 
nevienu viltotu bezrecepšu zāļu gadījumu legālajā piegādes ķēdē. Zāļu viltotājiem šie 
produkti nav izdevīgi, jo tie ir lēti un vairumā gadījumu to pārdošanas apjomi ir nelieli.

Grozījums Nr. 214
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – oa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oa) detalizēta informācija par produkta 
izcelsmi (valsts, uzņēmums, ražotava), lai 
nodrošinātu aktīvās farmaceitiskās 
sastāvdaļas izsekojamību, un, ja aktīvā 
sastāvdaļa ir ražota ārpus Eiropas 
Savienības, norāde par izcelsmes valsti uz 
zāļu iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Izsekojamība ir obligāta pārtikas rūpniecībā, kur patērētājam ir tiesības zināt, no kurienes 
nāk viņa izvēlētais produkts. Šādas izvēles tiesības jānodrošina arī attiecībā uz zālēm, 
tādējādi novēršot viltojumus un palielinot visas nozares pārredzamību, sākot no aktīvo 
farmaceitisko vielu ražošanas un beidzot ar aptieku/patērētāju.

Grozījums Nr. 215
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.“Drošuma pazīmes, kas minētas 
54. panta o) punktā, ļauj vairumtirgotājiem 
vai farmaceitiem, vai personām, kam ir 
atļauts vai kam ir tiesības piegādāt zāles 
sabiedrībai, veikt visas šīs darbības:  

1. “Drošuma pazīmes, kas minētas 
54. panta o) punktā, ļauj vairumtirgotājiem 
vai farmaceitiem, un personām, kam ir 
atļauts vai kam ir tiesības piegādāt zāles 
sabiedrībai, veikt visas šīs darbības:  

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu mērķis ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā nepieciešams arī izvērtēt 
to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt tikai uz zāļu 
viltošanu.  

Grozījums Nr. 216
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudīt autentiskumu, novērtējot 
acīmredzamās, apslēptās vai tiesu 
medicīnas ekspertīzē atklājamās pazīmes;

a) pārbaudīt autentiskumu;

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu mērķis ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā nepieciešams arī izvērtēt 
to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt tikai uz zāļu 
viltošanu.  
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Grozījums Nr. 217
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudīt autentiskumu, novērtējot 
acīmredzamās, apslēptās vai tiesu 
medicīnas ekspertīzē atklājamās pazīmes;

a) pārbaudīt autentiskumu, novērtējot 
acīmredzamās pazīmes;

Or. fr

Pamatojums

Šobrīd tikai tirdzniecības atļauju turētajam, izpildiestādēm un pārvaldes iestādēm ir tiesības 
zināt par apslēptām vai tiesu medicīnas ekspertīzē atklājamām pazīmēm uz iepakojuma.
Drošības apsvērumu dēļ, liekas, ir svarīgi nodrošināt, ka šī informācija netiek atklāta 
nevienam, izņemot iepriekšminētās ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 218
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) identificēt atsevišķus iepakojumus; b) identificēt atsevišķus iepakojumus, 
izmantojot unikālu mašīnlasāmu sērijas 
kodu;

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas skaidrības labad jānorāda, ka vienīgās drošuma pazīmes, ar kurām varēs noteikt 
atsevišķu iepakojumu autentiskumu un nodrošināt to izsekojamību, ir tās, kas nodrošina tikai 
konkrētā iepakojuma atpazīstamību. 
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Grozījums Nr. 219
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b)  identificēt atsevišķus iepakojumus; b) identificēt atsevišķus iepakojumus, 
izmantojot vienotu visā ES izmantojamu 
standartu;

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs drošuma pazīmes jau ir ieviestas. Šīm dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai noteikta pārejas perioda laikā pielāgoties ES standartam. Tomēr, ņemot vērā, ka 
viltotu zāļu problēma neapstājas pie valstu robežām, dažādu valsts tiesību normu apkopojums 
nav piemērots pacientu efektīvai aizsardzībai. Tāpēc drošuma pazīmēm jābūt vienādām visā 
ES.

Grozījums Nr. 220
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, ne daļēji, ne pilnībā nenoņem 
vai neaizsedz, izņemot šādus apstākļus:

2. Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, nenoņem vai neaizsedz:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā visiem nepieciešamo optimālo drošību, zālēm nevajadzētu piemērot īpašus 
noteikumus. No brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis zāles, tām jāpaliek 
neskartām līdz piegādei pacientam, tādējādi ņemot vērā Eiropas pārtikas nekaitīguma 
stratēģijas pašreizējās prasības un sekojot to piemēram.
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Grozījums Nr. 221
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, ne daļēji, ne pilnībā nenoņem 
vai neaizsedz, izņemot šādus apstākļus:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ražošanas 
atļaujas turētājs nemaina, daļēji vai 
pilnībā nenoņem vai neaizsedz drošuma 
pazīmes, kas minētas 54. panta o) punktā, 
ja vien šim atļaujas turētājam nav 
attiecīgo zāļu tirdzniecības atļauja 
atbilstoši 6. panta 1. punktam vai viņš nav 
saņēmis rakstisku atļauju no tirdzniecības 
atļaujas turētāja.

Or. en

Pamatojums

Ja produkti ir pārsaiņoti un ja to nav darījis sākotnējais ražotājs, sākotnējā produkta 
tirdzniecības atļaujas turētājs, citi uzņēmumi to grupā vai trešā puse, ko jebkurš no tiem 
nolīdzis pārsaiņošanas veikšanai, viltošanas apkarošanai domātās pazīmes sākotnējā 
iepakojumā ir nopietni apdraudētas. Tāpēc pārsaiņošana būtu jāaizliedz. Ir viens svarīgs 
izņēmums, proti, saglabāt pienācīgi licencēta klīniskās izpētes sponsora spēju pārsaiņot zāles 
atbilstoši klīniskās izpētes protokolam.

Grozījums Nr. 222
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, ne daļēji, ne pilnībā nenoņem 
vai neaizsedz, izņemot šādus apstākļus:

2. Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, nenoņem vai neaizsedz.  Ja ir 
izpildīti turpmāk minētie nosacījumi un 
tas ir pamatoti sabiedrības veselības 
apsvērumu dēļ, ražošanas atļaujas 
turētājs var ievietot sākotnējās zāles citā 
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iepakojumā, saglabājot to sākotnējo 
drošuma pazīmi.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu visiem nepieciešamos optimālos drošuma standartus, ar zālēm nedrīkst veikt 
manipulācijas. Ievērojot Eiropas pārtikas nekaitīguma stratēģijas pašreizējās prasības, no 
brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis produktu, tam jāpaliek neskartam, līdz 
tas nonāk pie pacienta. Tomēr atsevišķos gadījumos jābūt iespējai ievietot sākotnējo produktu 
citā iepakojumā, tajā pašā laikā saglabājot neskartus sākotnējos drošuma pasākumus.

Grozījums Nr. 223
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražošanas atļaujas turētājs, pirms daļēji 
vai pilnībā noņem vai aizsedz drošības 
pazīmi, pārbauda produkta autentiskumu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja produkti ir pārsaiņoti un ja to nav darījis sākotnējais ražotājs, sākotnējā produkta 
tirdzniecības atļaujas turētājs, citi uzņēmumi to grupā vai trešā puse, ko jebkurš no tiem 
nolīdzis pārsaiņošanas veikšanai, viltošanas apkarošanai domātās pazīmes sākotnējā 
iepakojumā ir nopietni apdraudētas. Tāpēc pārsaiņošana būtu jāaizliedz. Ir viens svarīgs 
izņēmums, proti, saglabāt pienācīgi licencēta klīniskās izpētes sponsora spēju pārsaiņot zāles 
atbilstoši klīniskās izpētes protokolam.

Grozījums Nr. 224
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražošanas atļaujas turētājs, pirms daļēji 
vai pilnībā noņem vai aizsedz drošības 
pazīmi, pārbauda produkta autentiskumu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā visiem nepieciešamo optimālo drošību, zālēm nevajadzētu piemērot īpašus 
noteikumus. No brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis zāles, tām jāpaliek 
neskartām līdz piegādei pacientam, tādējādi ņemot vērā Eiropas pārtikas nekaitīguma 
stratēģijas pašreizējās prasības un sekojot to piemēram.

Grozījums Nr. 225
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ražošanas atļaujas turētājs, pirms daļēji 
vai pilnībā noņem vai aizsedz drošības
pazīmi, pārbauda produkta autentiskumu;

a) ražošanas atļaujas turētājam jāatstāj
redzama un izmantojama drošuma
pazīme, kas saistīta ar produkta 
identifikāciju, autentiskumu un 
izsekojamību;

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu visiem nepieciešamos optimālos drošuma standartus, ar zālēm nedrīkst veikt 
manipulācijas. Ievērojot Eiropas pārtikas nekaitīguma stratēģijas pašreizējās prasības, no 
brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis produktu, tam jāpaliek neskartam, līdz 
tas nonāk pie pacienta. Tomēr atsevišķos gadījumos jābūt iespējai ievietot sākotnējo produktu 
citā iepakojumā, tajā pašā laikā saglabājot neskartus sākotnējos drošuma pasākumus.
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Grozījums Nr. 226
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta 
o) punktu un neatver tiešo iesaiņojumu, 
kas definēts 1. panta 23. punktā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja produkti ir pārsaiņoti un ja to nav darījis sākotnējais ražotājs, sākotnējā produkta 
tirdzniecības atļaujas turētājs, citi uzņēmumi to grupā vai trešā puse, ko jebkurš no tiem 
nolīdzis pārsaiņošanas veikšanai, viltošanas apkarošanai domātās pazīmes sākotnējā 
iepakojumā ir nopietni apdraudētas. Tāpēc pārsaiņošana būtu jāaizliedz. Ir viens svarīgs 
izņēmums, proti, saglabāt pienācīgi licencēta klīniskās izpētes sponsora spēju pārsaiņot zāles 
atbilstoši klīniskās izpētes protokolam.

Grozījums Nr. 227
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta 
o) punktu un neatver tiešo iesaiņojumu, 

svītrots
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kas definēts 1. panta 23. punktā;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā visiem nepieciešamo optimālo drošību, zālēm nevajadzētu piemērot īpašus 
noteikumus. No brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis zāles, tām jāpaliek 
neskartām līdz piegādei pacientam, tādējādi ņemot vērā Eiropas pārtikas nekaitīguma 
stratēģijas pašreizējās prasības un sekojot to piemēram.

Grozījums Nr. 228
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) ražošanas atļaujas turētājs ievēro 
54. panta o) punktu. Viņš nekādā 
gadījumā nedrīkst aizstāt drošuma pazīmi, 
kas pievienota sākotnējam iepakojumam 
un kas ļauj pārliecināties par sākotnējo 
zāļu identitāti, autentiskumu un 
izsekojamības nepārtrauktību;

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu visiem nepieciešamos optimālos drošuma standartus, ar zālēm nedrīkst veikt 
manipulācijas. Ievērojot Eiropas pārtikas nekaitīguma stratēģijas pašreizējās prasības, no 
brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis produktu, tam jāpaliek neskartam, līdz 
tas nonāk pie pacienta. Tomēr atsevišķos gadījumos jābūt iespējai ievietot sākotnējo produktu 
citā iepakojumā, tajā pašā laikā saglabājot neskartus sākotnējos drošuma pasākumus.

Grozījums Nr. 229
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un ārējā iepakojuma 
neaizskaramību, ievēro 54. panta 
o) punktu un neatver tiešo iesaiņojumu, kas 
definēts 1. panta 23. punktā;

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu mērķis ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā nepieciešams arī izvērtēt 
to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt tikai uz zāļu 
viltošanu.  

Grozījums Nr. 230
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti,
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) atļaujas turētājs, aizstājot drošuma 
pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti un
autentiskumu, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;
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Or. de

Pamatojums

Lēmumus par to, vai noteiktām zālēm jābūt izsekojamām visā piegādes ķēdē — no ražotāja 
līdz aptiekai —, vajadzētu atstāt dalībvalstu atbildībā. Lai noteiktu viltotas zāles, 
izsekojamības nodrošināšana nav nepieciešama. Šāda prasība nozīmētu ievērojamus papildu 
izdevumus, kas radītu nesamērīgas izmaksas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 231
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un nemaina tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā, mērķiem, kuri nav 
minēti 55. pantā;

Or. en

Pamatojums

Jebkādas izmaiņas tiešajā iepakojumā ir jāaizliedz (tostarp tablešu plāksnīšu griešana).
Tablešu plāksnīšu griešana neveicina pacientu uzticību zālēm.

Grozījums Nr. 232
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā. Šajā nolūkā ražošanas 
atļaujas turētājs izveido jaunu ārējo 
kartona kārbu, no jauna norādot  visu 
svarīgo informāciju par produktu un 
preču zīmi un 54. panta o) punkta 
pieprasītās drošuma pazīmes; sākotnējās 
kartona kārbas iznīcina;

Or. de

Pamatojums

Obligāta pārsaiņošana palielinās pacientu drošību. Ieviešot iespēju pārsaiņot produktu, 
galvenā uzmanība tiek pievērsta sabiedrības veselībai un pacientu drošībai, nevis ražotāju 
tiesībām saistībā ar preču zīmi.

Grozījums Nr. 233
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

Šajā nolūkā ražošanas atļaujas turētājs 
izveido jaunu ārējo kartona kārbu, no 
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jauna norādot  visu svarīgo informāciju 
par produktu un preču zīmi un 54. panta 
o) punkta pieprasītās drošuma pazīmes;
sākotnējās kartona kārbas iznīcina;

Or. en

Pamatojums

Obligāta pārsaiņošana palielinās norādījumu ievērošanu no pacientu puses un viņu uzticību.
Veicot pārsaiņošanu, tiek pārtraukta sākotnējā ārējā iepakojuma izmantošana un notiek tā 
kontrolēta iznīcināšana, to aizstājot ar jaunu ārējo iepakojumu, ko izveidojis paralēls 
izplatītājs (ko piegādājis apstiprināts iepakojuma materiālu ražotājs, kas ievēro labu
ražošanas praksi). Ieviešot iespēju pārsaiņot produktu, galvenā uzmanība tiek pievērsta 
sabiedrības veselībai un pacientu drošībai, nevis ražotāju tiesībām uz preču zīmi.

Grozījums Nr. 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts –1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes tiek uzskatītas par 
līdzvērtīgām, ja tās ir līdzvērtīgi efektīvas 
zāļu identificēšanai, autentiskuma 
noteikšanai, izsekojamības 
nodrošināšanai un pārveidošanas 
novēršanai un ja tās ir tik pat tehniski 
grūti atveidot. Šis punkts attiecas arī uz 
jaunu drošuma pazīmju noņemšanu, 
aizstāšanu vai aizsegšanu, izņemot 
gadījumus, kad sākotnējā drošuma 
pazīme ir bijusi apslēpta un nav 
atpazīstama.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildina referentes iesniegto grozījumu Nr. 30. Lai nodrošinātu, ka 
iesaistītie tirgotāji pārsaiņošanas procesā patiešām var izmantot līdzvērtīgas drošuma 
pazīmes, ar šo direktīvu dažādās līdzvērtīgu drošuma pazīmju kategorijas jānosaka saskaņā 
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ar konkrētiem kritērijiem, ņemot vērā to, ka apslēptās drošuma pazīmes nevar pārbaudīt bez 
iepriekšējas informācijas.

Grozījums Nr. 235
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts –1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes tiek uzskatītas par 
līdzvērtīgām, ja tās ir līdzvērtīgi efektīvas 
zāļu identificēšanai, autentiskuma 
noteikšanai, izsekojamības 
nodrošināšanai un pārveidošanas 
novēršanai un ja tās ir tik pat tehniski 
grūti atveidot. Šis punkts attiecas arī uz 
jaunu drošuma pazīmju noņemšanu, 
aizstāšanu vai aizsegšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka iesaistītie tirgotāji pārsaiņošanas procesā izmanto līdzvērtīgas drošuma 
pazīmes, ar šo direktīvu dažādās līdzvērtīgu drošuma pazīmju kategorijas jānosaka saskaņā 
ar konkrētiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 236
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts –1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes tiek uzskatītas par 
līdzvērtīgām, ja tās ir līdzvērtīgi efektīvas 
zāļu identificēšanai, autentiskuma 
noteikšanai, izsekojamības 
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nodrošināšanai un pārveidošanas 
novēršanai un ja tās ir tik pat tehniski 
grūti atveidot.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas skaidrības labad jānorāda, ka vienīgās drošuma pazīmes, ar kurām varēs noteikt 
atsevišķu iepakojumu autentiskumu un nodrošināt to izsekojamību, ir tās, kas nodrošina tikai 
konkrētā iepakojuma atpazīstamību. 

Grozījums Nr. 237
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompetentā iestāde uzrauga drošības 
pazīmes aizstāšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja produkti ir pārsaiņoti un ja to nav darījis sākotnējais ražotājs, sākotnējā produkta 
tirdzniecības atļaujas turētājs, citi uzņēmumi to grupā vai trešā puse, ko jebkurš no tiem 
nolīdzis pārsaiņošanas veikšanai, viltošanas apkarošanai domātās pazīmes sākotnējā 
iepakojumā ir nopietni apdraudētas. Tāpēc pārsaiņošana būtu jāaizliedz. Ir viens svarīgs 
izņēmums, proti, saglabāt pienācīgi licencēta klīniskās izpētes sponsora spēju pārsaiņot zāles 
atbilstoši klīniskās izpētes protokolam.

Grozījums Nr. 238
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompetentā iestāde uzrauga drošības 
pazīmes aizstāšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā visiem nepieciešamo optimālo drošību, zālēm nevajadzētu piemērot īpašus 
noteikumus. No brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis zāles, tām jāpaliek 
neskartām līdz piegādei pacientam, tādējādi ņemot vērā Eiropas pārtikas nekaitīguma 
stratēģijas pašreizējās prasības un sekojot to piemēram.

Grozījums Nr. 239
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompetentā iestāde uzrauga drošības 
pazīmes aizstāšanu.

c) Ražošanas atļaujas turētājs ir atbildīgs 
par visiem pasākumiem, kas saistīti ar 
2. punktā aprakstītajām darbībām.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu visiem nepieciešamos optimālos drošuma standartus, ar zālēm nedrīkst veikt 
manipulācijas. Ievērojot Eiropas pārtikas nekaitīguma stratēģijas pašreizējās prasības, no 
brīža, kad tirdzniecības atļaujas turētājs ir iepakojis produktu, tam jāpaliek neskartam, līdz 
tas nonāk pie pacienta. Tomēr atsevišķos gadījumos jābūt iespējai ievietot sākotnējo produktu 
citā iepakojumā, tajā pašā laikā saglabājot neskartus sākotnējos drošuma pasākumus.
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Grozījums Nr. 240
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Ražošanas atļaujas turētāji uz ārējā 
iepakojuma skaidri norāda, vai sākotnējās 
drošuma pazīmes ir daļēji vai pilnīgi 
noņemtas vai aizsegtas.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Drošuma pazīmes, kas minētas 
54. panta o) punktā, piemēro bez 
diskriminācijas visos izplatīšanas kanālos.

Or. en

Pamatojums

Ja atzīts, ka noteiktām zālēm nepieciešama drošuma papildu aizsardzība, šo aizsardzību 
piemēro neatkarīgi no šo zāļu izplatīšanas kanāla, lai tādējādi izvairītos no liekiem 
pārpratumiem.
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Grozījums Nr. 242
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Drošuma pazīmes, kas minētas 
54. panta o) punktā, piemēro bez 
diskriminācijas visos izplatīšanas kanālos.

Or. en

Pamatojums

Ja atzīts, ka noteiktām zālēm nepieciešama drošuma papildu aizsardzība, šo aizsardzību 
piemēro neatkarīgi no šo zāļu izplatīšanas kanāla, lai tādējādi izvairītos no liekiem 
pārpratumiem.

Grozījums Nr. 243
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražošanas atļaujas turētāji, saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 85/374/EEK, atbild par 
kaitējumu, ko izraisījušas zāles, kam ir 
viltota identitāte.

3. Ražošanas atļaujas turētāji, kas minēti 
2. punktā, saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 85/374/EEK tiek uzskatīti par 
ražotājiem. Tie atbild par kaitējumu, kas 
nodarīts sākotnējam ražotājam, ražošanas 
atļaujas turētājam un patērētājiem un ko 
izraisījušas izmaiņas, ko tie veikuši zālēs, 
neatkarīgi no tā, vai zāles ir viltotas vai 
īstas.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, lai nodrošinātu, ka ražošanas atļaujas turētāji, kas pārsaiņo 
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produktus, ir stingri atbildīgi par visām savām darbībām, arī gadījumos, kad piegādes ķēdē 
nonāk viltotas zāles. Pārsaiņotājiem vajadzētu būt atbildīgiem par kaitējumu, ko izraisījušas 
izmaiņas, kuras tie veikuši farmācijas izstrādājumos, neatkarīgi no tā, vai šie izstrādājumi ir 
viltoti vai īsti.

Grozījums Nr. 244
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražošanas atļaujas turētāji, saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 85/374/EEK, atbild par 
kaitējumu, ko izraisījušas zāles, kam ir 
viltota identitāte.

3. Ražošanas atļaujas turētāji, kas minēti 
2. punktā, saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 85/374/EEK tiek uzskatīti par 
ražotājiem. Tie atbild par kaitējumu, kas 
nodarīts sākotnējam ražotājam, ražošanas 
atļaujas turētājam vai patērētājiem un ko
izraisījušas zāles, kam ir viltota identitāte.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, lai nodrošinātu, ka ražošanas atļaujas turētāji, kas pārsaiņo 
produktus, ir stingri atbildīgi par visām savām darbībām, arī gadījumos, kad piegādes ķēdē 
nonāk viltotas zāles.

Grozījums Nr. 245
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ražošanas atļaujas turētāji, saskaņā 
ar Padomes Direktīvu 85/374/EEK, atbild 
par kaitējumu, ko izraisījušas zāles, kam ir 
viltota identitāte.

.

3) Ražošanas atļaujas turētāji, kas 
iesaistīti 54.a pantā minētajos pasākumos, 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 85/374/EEK 
atbild par kaitējumu, ko izraisījušas zāles, 
kam ir viltota identitāte.

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu mērķis ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā nepieciešams arī izvērtēt 
to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt tikai uz zāļu 
viltošanu.  

.

Grozījums Nr. 246
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu.

Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu. Pirms saskaņā 
ar 54. panta o) punktu tiek ierosināti 
konkrēti pasākumi, Komisija veic atklātu 
ietekmes novērtējumu attiecībā uz spēkā 
esošo drošuma pazīmju izmaksām un 
ieguvumiem, kā arī rīko apspriedes ar 
šādu drošuma pazīmju ieviešanā un 
izmantošanā iesaistītajām pusēm, lai tādā
veidā parādītu konkrēto pasākumu 
efektivitāti salīdzinājumā ar esošajiem 
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dalībvalstu pasākumiem.

Or. el

Pamatojums

Attiecībā uz izmantojamajām drošuma pazīmēm pastāv vairākas iespējas. Arī dalībvalstu 
līmenī ir sākti izmēģinājuma projekti, lai novērtētu šo pazīmju sniegtās priekšrocības. Pirms 
izvēlēties konkrētu drošuma pazīmi, Komisijai būtu jāveic ietekmes novērtējums, lai izsvērtu 
visu spēkā esošo drošuma pazīmju plusus un mīnus, izskatāmo izmēģinājuma projektu 
rezultātus un ieteikto pazīmju efektivitāti salīdzinājumā ar esošajiem dalībvalstu pasākumiem.

Grozījums Nr. 247
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu.

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu. Pirms 
konkrēta pasākuma ierosināšanas 
saskaņā ar 54. panta o) punktu Komisija 
veic atklātu ietekmes novērtējumu, lai 
izvērtētu spēkā esošo drošuma pazīmju 
izmaksas un ieguvumus, un rīko 
apspriedes ar šādu drošuma pazīmju 
ieviešanā un izmantošanā iesaistītajām 
pusēm.

Or. en

Pamatojums

Zāļu autentiskuma noteikšanai ir iespējams izmantot vairākus drošuma pazīmju variantus, 
piemēram, dimensionālo kodu, datu matricu, zīmogojumu, hologrammu, radiofrekvenču 
identifikāciju utt. Arī dalībvalstu līmenī ir sākti izmēģinājuma projekti, lai novērtētu šo 
pazīmju sniegtās priekšrocības. Pirms izvēlēties konkrētu drošuma pazīmi, Komisijai būtu 
jāveic ietekmes novērtējums, lai izsvērtu visu tirgū pašreiz pieejamo drošuma pazīmju plusus 
un mīnus, un jāapsver gūtā pieredze un īstenoto izmēģinājuma projektu rezultāti.
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Grozījums Nr. 248
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu.

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu. Pirms 
konkrēta priekšlikuma sagatavošanas un 
lai izvēlētos to, kas vislabāk atbilst 
iedzīvotāju vajadzībām, Komisija veic 
spēkā esošo viltošanas apkarošanas 
sistēmu izmaksu un ieguvumu ietekmes 
novērtējumu un noskaidro to personu 
viedokli, kas iesaistītas šādu 
autentificēšanas zīmogu ieviešanā un 
izmantošanā.

Or. it

Pamatojums

Pašreiz pastāv vairākas iespējamās viltošanas apkarošanas metodes, piemēram, 
viendimensijas kodi, datu matricas, zīmogojums, hologrammas un radiofrekvenču 
identifikācija. Patlaban valsts līmenī tiek īstenoti izmēģinājuma projekti, lai izvērtētu šo 
metožu priekšrocības. Pirms Komisija izvēlas konkrētu viltošanas apkarošanas zīmogu, tai 
būtu jāveic ietekmes novērtējums, lai izvērtētu tirgū patlaban pieejamo zīmogu priekšrocības 
un trūkumus, un jāņem vērā pagātnes pieredze.

Grozījums Nr. 249
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 

4. Komisija, izstrādājot deleģētus tiesību 
aktus saskaņā ar 121. panta a) punktu un 



AM\807496LV.doc 33/62 PE439.409v01-00

LV

un šā panta 1. un 2. punktu. ievērojot 212. panta b) punkta un 
121. panta c) punkta nosacījumus, pieņem 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
54. panta o) punktu un šā panta 1. un 
2. punktu.

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. 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu.

4. Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu.

Pirms šādu pasākumu pieņemšanas 
Komisija uzdod veikt neatkarīgu ietekmes 
novērtējumu, lai izvērtētu dažādu 
drošuma pazīmju izmaksas un ieguvumus, 
un publiski apspriežas ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
neatkarīgām pacientu un patērētāju 
organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Farmaceitisko produktu cenu turpmāks pieaugums radītu ievērojamu finanšu slogu veselības 
apdrošinātājiem un pacientiem. Tāpēc ir svarīgi izvērtēt izmantojamo drošuma pazīmju 
izmaksu lietderību, lai noteiktu, kurš pasākums dotu vislielāko labumu par relatīvi zemākām 
izmaksām. Pirms jebkādu pasākumu pieņemšanas būtu jānotiek arī sabiedriskai apspriešanai.
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Grozījums Nr. 251
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms konkrēta priekšlikuma 
sagatavošanas Komisija veic spēkā esošo 
viltošanas apkarošanas sistēmu izmaksu 
un ieguvumu ietekmes novērtējumu un 
noskaidro to personu viedokli, kas 
iesaistītas šādu autentificēšanas zīmogu 
ieviešanā un izmantošanā.  

Or. it

Pamatojums

Pastāv vairākas iespējamās viltošanas apkarošanas metodes, piemēram, viendimensijas kodi, 
datu matricas, zīmogojums, hologrammas un radiofrekvenču identifikācija. Patlaban valsts 
līmenī tiek īstenoti izmēģinājuma projekti, lai novērtētu šo metožu priekšrocības. Pirms 
Komisija izvēlas konkrētu viltošanas apkarošanas zīmogu, tai būtu jāveic ietekmes 
novērtējums, lai izvērtētu tirgū patlaban pieejamos zīmogus, un jāņem vērā pagātnes pieredze 
un izmēģinājuma projektos gūtās atziņas.

Grozījums Nr. 252
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 121. panta 2.a punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms Komisija pieņem pasākumu 
54. panta o) punkta īstenošanai, tā veic 
sabiedriskās ietekmes novērtējumu, lai 
izvērtētu pastāvošo drošuma pazīmju 
izmaksas un ieguvumus, un apspriežas ar 
visām personām, kas iesaistītas šādu 
drošuma pazīmju ieviešanā un 
izmantošanā.

Or. en

Pamatojums

Ir iespējami vairāki drošuma pazīmju varianti: viendimensijas kods, datu matrica, 
zīmogojums, hologramma, radiofrekvenču identifikācija utt. Valstu līmenī tiek īstenoti 
izmēģinājuma projekti, lai novērtētu drošuma pazīmju dažādās priekšrocības. Pirms Komisija 
izvēlas konkrētu drošuma pazīmi, tai jāizvērtē visas tirgū sastopamās drošuma pazīmes.

Grozījums Nr. 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot šos pasākumus, Komisija izvērtē 
risku, kas saistīts ar produktiem vai 

Pieņemot šos pasākumus, Komisija izvērtē 
risku, kas saistīts ar recepšu zālēm, un 
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produktu kategorijām, un vismaz šādus 
aspektus:

vismaz šādus aspektus:

Or. en

Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 255
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot šos pasākumus, Komisija izvērtē 
risku, kas saistīts ar produktiem vai 
produktu kategorijām, un vismaz šādus 
aspektus:

Pieņemot šos pasākumus, Komisija izvērtē 
risku, kas saistīts ar visiem produktiem vai 
visām produktu kategorijām, un vismaz 
šādus aspektus:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā procesa izmaksu lietderība. Farmaceitisko produktu cenu turpmāks 
pieaugums radītu ievērojamu finanšu slogu veselības apdrošinātājiem un pacientiem.
Vajadzētu izvairīties no nevajadzīga regulatīvā sloga. Izmantojot drošuma pazīmes, lai 
pierādītu zāļu autentiskumu, tiek iegūti dati, kuri var būt saistīti ar personas informāciju un 
komercnoslēpumu. Būtu jāievēro šādu datu īpašumtiesības. Priekšlikums var attiekties uz ļoti 
jutīgu informāciju, un tam jāpiemēro atbilstīgie tiesību akti par datu aizsardzību.
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Grozījums Nr. 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkta cenu un pārdošanas apjomu; a) zāļu cenu;

Or. en

Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 257
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkta cenu un pārdošanas apjomu; a) produkta cenu;

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā cīņai pret viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt 
produktu vai produktu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu 
riska profils un, balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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. 258
Linda McAvan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piegādes ķēdes sazarotību;

Or. en

Pamatojums

Novērtējot, kuras zāles ir pakļautas vislielākajam viltošanas riskam, būtu jāņem vērā 
produkta izplatīšanas ķēdes sazarotība. Atsevišķus produktus (piemēram, imūnglobulīnu) 
ražotājs tieši piegādā slimnīcām vai citām veselības aprūpes struktūrām. Iekļūt šajā ļoti īsajā 
piegādes ķēdē viltojumiem ir acīmredzami mazāk iespēju.

Grozījums Nr. 259
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piegādes ķēdes sazarotību;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama uz risku novērtējuma balstīta pieeja attiecībā uz zāļu drošuma pazīmju 
ieviešanu (piemēram, produktu vienību sēriju ieviešana), izvērtējot faktisko viltošanas risku 
un krāpšanās ar kompensācijām risku, kā arī pacientu drošības pievienoto vērtību. Tā vietā, 
lai koncentrētos tikai uz produkta riskiem, iestādēm būtu jāpievērš uzmanība arī riskiem, kas 
saistīti ar izplatīšanas ķēdes sazarotību, lai iegūtu reālistisku un samērīgu novērtējumu 
attiecībā uz konkrētas produktu grupas viltošanas riskiem.
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Grozījums Nr. 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viltošanas gadījumu skaitu trešās valstīs 
un Kopienā;

b) to pagātnē notikušo gadījumu skaitu un 
biežumu, kad Savienībā ziņots par 
viltotām zālēm, un notikumu attīstību 
šajos gadījumos;

Or. en

Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 261
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viltošanas gadījumu skaitu trešās valstīs 
un Kopienā;

b) to pagātnē notikušo gadījumu skaitu un 
biežumu, kad Savienībā ziņots par 
viltotām zālēm, un notikumu attīstību 
šajos gadījumos;

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā cīņai pret viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt 
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produktu vai produktu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu 
riska profils un, balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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. 

Grozījums Nr. 262
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viltošanas gadījumu skaitu trešās valstīs 
un Kopienā;

b) to pagātnē notikušo gadījumu skaitu un 
biežumu, kad trešās valstīs un Savienībā
ziņots par viltotām zālēm;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā procesa izmaksu lietderība. Farmaceitisko produktu cenu turpmāks 
pieaugums radītu ievērojamu finanšu slogu veselības apdrošinātājiem un pacientiem.
Vajadzētu izvairīties no nevajadzīga regulatīvā sloga. Izmantojot drošuma pazīmes, lai 
pierādītu zāļu autentiskumu, tiek iegūti dati, kuri var būt saistīti ar personas informāciju un 
komercnoslēpumu. Ir jāievēro šādu datu īpašumtiesības. Priekšlikums var attiekties uz ļoti
jutīgu informāciju, un tam jāpiemēro atbilstīgie tiesību akti par datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šādu gadījumu novērtējumu pagātnē; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 264
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) šādu gadījumu novērtējumu pagātnē; svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā cīņai pret viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt 
produktu vai produktu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu 
riska profils un, balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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.

Grozījums Nr. 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgo produktu raksturīgās pazīmes; svītrots
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Or. en

Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 266
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgo produktu raksturīgās pazīmes; svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā cīņai pret viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt 
produktu vai produktu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu 
riska profils un, balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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.

Grozījums Nr. 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ārstējamo parādību nopietnību. svītrots

Or. en

Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 268
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ārstējamo parādību nopietnību. svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā cīņai pret viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt 
produktu vai produktu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu 
riska profils un, balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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. 269
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) citus iespējamos sabiedrības veselības 
apdraudējuma veidus.

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu nolūks ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā dienas nepieciešams arī 
izvērtēt to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt uz zāļu 
viltošanu vien.  

.

Grozījums Nr. 270
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes (kas nav sērijas 
numurs) ievieš, nosakot vienu vai 
vairākas pazīmju kategorijas, kas 
jāizmanto konkrētiem produktiem vai 
produktu kategorijām. Komisijas 
Farmācijas komiteja nosaka kategorijas, 
kurās ietver drošuma pazīmes, kas ir 
vienlīdz efektīgas un efektīvas, un tās 
pašas kategorijas pazīmes uzskata par 
līdzvērtīgām 2. punkta b) apakšpunkta 
nozīmē. Ražošanas atļaujas turētāji 
kategorijas robežās drīkst noteikt, kuru 
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īpašo pazīmi vai pazīmes izmantot, 
izņemot gadījumu, kad Komisija, norādot 
iemeslus, ir pieprasījusi izmantot 
konkrētu drošuma pazīmi.

Or. en

Pamatojums

Visu recepšu zāļu drošuma pamatpazīmei vajadzētu būt aizzīmogotam iepakojumam ar 
unikālu kodu (kas ietver produkta identifikācijas numuru, partijas numuru, derīguma termiņu 
un unikālu sērijas kodu). Aizzīmogots iepakojums ir visdrošākais veids, kā garantēt, ka 
iepakojumā atrodas zāles, ko tajā ielicis īstais ražotājs, un unikālu kodu sistēma ir 
visdrošākais veids, kā pārliecināties par produkta autentiskumu tā tirdzniecības vietā.

Grozījums Nr. 271
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, attiecībā 
uz konkrētiem produktiem vai produktu 
kategorijām var atkāpties no šā panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajām prasībām.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu nolūks ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā dienas nepieciešams arī 
izvērtēt to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt uz zāļu 
viltošanu vien.  

.
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Grozījums Nr. 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, attiecībā 
uz konkrētiem produktiem vai produktu 
kategorijām var atkāpties no šā panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajām prasībām.

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, 54. panta 
o) punktā minētos pasākumus un šā panta 
1. un 2. punktā minētās prasības obligāti 
piemēro tikai tiem produktiem vai to
produktu kategorijām, attiecībā uz kuriem 
ir konstatēts augsts viltošanas risks, un no 
šiem pasākumiem un prasībām var 
atkāpties, vai tos brīvprātīgi piemēro 
produktiem vai to produktu kategorijām, 
kas nerada augstu viltošanas risku, 
piemēram, ģenēriskas zāles, kas atļautas 
saskaņā ar 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Risku novērtējuma iekļaušana Komisijas priekšlikumā uzlabos pacientu drošību un palīdzēs 
cīņā pret viltošanu koncentrēties tieši uz viltojamām zālēm. Tāpēc ir būtiski priekšlikumā 
iekļaut visas zāles un noteikt pareizos kritērijus. Turklāt izmantotajiem kritērijiem ir 
jānodrošina, ka tiek konstatēti īstie viltošanas veicinātāji un liegta iespēja viltotājiem radīt 
jaunus viltojumus. Cena un ES pagātnē notikušie viltošanas gadījumi ir vispiemērotākie 
kritēriji.

Grozījums Nr. 273
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, attiecībā 
uz konkrētiem produktiem vai produktu 
kategorijām var atkāpties no šā panta 

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, Komisija 
var nolemt, ka 54. panta o) punktā 
minētās drošuma pazīmes un šā panta 
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1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajām prasībām.  

1. punkta a) līdz c) punktā minētās 
prasības jāpiemēro dažām recepšu zālēm, 
attiecībā uz kurām pastāv augsts 
viltošanas risks.

Or. en

Pamatojums

Lai pasargātu pacientus no viltotiem medikamentiem, ir jārīkojas bez aplinkiem. Galvenais 
veids, kā cīņai pret viltojumiem nodrošināt pieejamo resursu efektīvu sadalījumu, ir veikt 
produktu vai produktu kategoriju riska novērtējumu. Tāpēc Komisijai jānovērtē recepšu zāļu 
riska profils un, balstoties uz šo novērtējumu, jāizlemj, vai nepieciešams ieviest 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.

Grozījums Nr. 274
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, attiecībā 
uz konkrētiem produktiem vai produktu 
kategorijām var atkāpties no šā panta 
1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām 
prasībām.

Pamatojoties uz šiem kritērijiem, attiecībā 
uz konkrētiem produktiem vai produktu 
kategorijām var atkāpties no šā panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētajām 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Visu recepšu zāļu drošuma pamatpazīmei vajadzētu būt aizzīmogotam iepakojumam ar 
unikālu kodu (kas ietver produkta identifikācijas numuru, partijas numuru, derīguma termiņu 
un unikālu sērijas kodu). Aizzīmogots iepakojums ir visdrošākais veids, kā garantēt, ka 
iepakojumā atrodas zāles, ko tajā ielicis īstais ražotājs, un unikālu kodu sistēma ir 
visdrošākais veids, kā pārliecināties par produkta autentiskumu tā tirdzniecības vietā.
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Grozījums Nr. 275
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes var brīvprātīgi izmantot 
visām zālēm neatkarīgi no tā, vai tām 
nepieciešama recepte, un tirdzniecības 
atļaujas turētāji var izmantot drošuma 
pazīmes uz saviem produktiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā farmācijas uzņēmumi savus produktus pārzina vislabāk un šā iemesla dēļ tie var 
vislabāk novērtēt riska līmeni, tiem vajadzētu dot iespēju izmantot drošuma pazīmi kā 
piesardzības pasākumu.

Grozījums Nr. 276
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piecus gadus pēc šā panta īstenošanas 
pasākuma spēkā stāšanās dienas 
Komisijai jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei novērtējuma 
ziņojums par 54. panta o) punktā minēto 
drošuma pazīmju piemērošanu un to 
sniegto ieguldījumu viltotu zāļu skaita 
samazināšanā Savienības legālajā 
piegādes ķēdē, kā arī par alternatīvu 
metožu iespējamām priekšrocībām un 
atsevišķu zāļu devu autentiskuma 
noteikšanas iespējām.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 277
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pārejas perioda laikā, kurš ilgst trīs 
gadus, drošuma pazīmes uzskatāmas par 
līdzvērtīgām, ja tās nodrošina līdzvērtīgu 
iespēju pārbaudīt zāļu identitāti, 
autentiskumu un nepārtrauktu 
izsekojamību, neatverot tiešo iesaiņojumu, 
vai arī tās padara zāļu viltošanu 
līdzvērtīgi sarežģītu. Ja drošuma pazīmi 
noņem, aizstāj vai aizsedz, šis punkts 
jāattiecina arī uz jauno drošuma pazīmi 
ar nosacījumu, ka sākotnējā drošuma 
pazīme nav slepena un to nevar atpazīt.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nākotnē nodrošināt vienotas drošuma pazīmes visā ES.

Grozījums Nr. 278
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā šādus nosacījumus:

a) sistēmas izmaksu lietderību, lai 
garantētu, ka jebkuram piemērotajam 
pasākumam ir veikta izmaksu un 
ieguvumu analīze;
b) dalībvalstis garantē īpašumtiesību 
ievērošanu un konficencialitāti attiecībā 
uz datiem, kas iegūti, izmantojot drošuma 
pazīmi, lai identificētu zāles, noteiktu to 
autentiskumu un izsekotu tām;
c) likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
personas datus.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā procesa izmaksu lietderība. Farmaceitisko produktu cenu turpmāks 
pieaugums radītu ievērojamu finanšu slogu veselības apdrošinātājiem un pacientiem.
Vajadzētu izvairīties no nevajadzīga regulatīvā sloga. Izmantojot drošuma pazīmes, lai 
pierādītu zāļu autentiskumu, tiek iegūti dati, kuri var būt saistīti ar personas informāciju un 
komercnoslēpumu. Ir jāievēro šādu datu īpašumtiesības. Priekšlikums var attiekties uz ļoti 
jutīgu informāciju, un tam jāpiemēro atbilstīgie tiesību akti par datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā vismaz šādus nosacījumus:
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rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.

a) sistēmas izmaksu lietderību, lai 
garantētu, ka jebkuram piemērotajam 
pasākumam ir veikta izmaksu un 
ieguvumu analīze;
b) ar pasākumiem saistīto izmaksu 
samērīgu piemērošanu visiem piegādes 
ķēdes dalībniekiem un šo izmaksu 
saistīšanu ar attiecīgo zāļu cenu;
c) sistēmas neatkarību un likumīgās 
intereses, lai aizsargātu komerciāli 
konfidenciālu informāciju un rūpnieciskā 
un komerciālā īpašuma tiesības, kā arī 
personas datus.

Or. en

Pamatojums

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Grozījums Nr. 280
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā vismaz šādus nosacījumus:
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komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.”

a) sistēmas izmaksu lietderību, lai 
garantētu, ka jebkuram piemērotajam 
pasākumam ir veikta izmaksu un 
ieguvumu analīze;
b) ar pasākumiem saistīto izmaksu 
samērīgu piemērošanu visiem piegādes 
ķēdes dalībniekiem un šo izmaksu 
saistīšanu ar attiecīgo zāļu cenu;
c) sistēmas neatkarību un likumīgās 
intereses, lai aizsargātu komerciāli 
konfidenciālu informāciju un rūpnieciskā 
un komerciālā īpašuma tiesības, kā arī 
personas datus.

Or. en

Pamatojums

Jebkurām drošuma pazīmēm, kas tiks ieviestas, būtu jāatbilst vismaz trim minētajiem 
principiem.

Grozījums Nr. 281
Peter Liese

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Drošuma pazīmes neizmanto, lai 
pārsūtītu datus, izņemot datus, kas 
nepieciešami viltojumu novēršanai, un ar 
sociālās drošības sistēmām saistītos datus.
It īpaši jānovērš tādu datu izmantošana 
komerciāliem mērķiem, kas ļauj konstatēt 
saikni starp farmaceitiskajiem līdzekļiem 
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un pacientiem, ārstiem un aptiekāriem.

Or. en

Pamatojums

Datu pārsūtīšana būtu jāizmanto tikai viltojumu novēršanai un kompensāciju saņemšanai.
Drošuma pazīmes nevajadzētu izmantot citās komerciālās interesēs.

Grozījums Nr. 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.

Šajā punktā minētajos pasākumos tiek 
ievēroti atbilstīgie Savienības tiesību aktu 
noteikumi attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, un tajos pienācīgi ņem vērā 
likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot drošuma pazīmes, lai pārliecinātos par zāļu autentiskumu, iespējams iegūt tādus 
personas datus, kas varbūt jutīgi. Uz informāciju, kas saistīta ar zāļu individuālu lietošanu, 
attiecina atbilstīgos tiesību aktus par datu aizsardzību.

Viltošanas jautājums atšķiras no jautājuma par rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību 
aizsardzību.

Ir svarīgi atjaunināt drošuma pazīmju piemērošanas prasības, balstoties uz ikgadējo 
ziņojumu.
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Grozījums Nr. 283
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.”

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Ir jānodrošina, ka nenotiek tāda 
datu vākšana vai apstrāde komerciālos 
nolūkos, kas ļauj konstatēt saikni starp 
izsniegtajām zālēm un attiecīgajiem 
pacientiem vai aptiekām.”

Or. de

Pamatojums

Izstrādājot drošuma pazīmes, ir jāņem vērā nepieciešamība aizsargāt datus. Tā kā šis 
jautājums tieši skar katru pacientu un konfidenciālo saikni starp pacientu un aptieku, 
iesaistītie jutīgie dati ir īpaši jāaizsargā.

Grozījums Nr. 284
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.”

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ievērotas īpašumtiesības un 
konfidencialitāte attiecībā uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot drošuma pazīmes zāļu 
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autentiskuma noteikšanai.”

Or. en

Pamatojums

Izmantojot drošuma pazīmes, lai pierādītu zāļu autentiskumu, tiek iegūti dati, kuri var būt 
saistīti ar personas informāciju un komercnoslēpumu. Ir jāievēro šādu datu īpašumtiesības.
Uz datiem, kas saistīti ar zāļu individuālu lietošanu, jāattiecina atbilstīgie tiesību akti par 
datu aizsardzību un valstu ētikas kodeksi par dienesta noslēpumu.

Grozījums Nr. 285
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.”

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Ir jānodrošina, ka nenotiek tāda 
datu vākšana vai apstrāde komerciālos 
nolūkos, kas ļauj konstatēt saikni starp 
izsniegtajām zālēm un attiecīgajiem 
pacientiem vai aptiekām.”

Or. de

Pamatojums

Izstrādājot drošuma pazīmes, ir jāņem vērā nepieciešamība aizsargāt datus. Tā kā šis 
jautājums tieši skar katru pacientu un konfidenciālo saikni starp pacientu un aptieku, 
iesaistītie jutīgie dati ir īpaši jāaizsargā.
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Grozījums Nr. 286
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.”

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ievērotas īpašumtiesības un 
konfidencialitāte attiecībā uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot drošuma pazīmes zāļu 
autentiskuma noteikšanai.”

Or. en

Pamatojums

Izmantojot drošuma pazīmes, lai pierādītu zāļu autentiskumu, tiek iegūti dati, kuri var būt 
saistīti ar personas informāciju un komercnoslēpumu. Ir jāievēro šādu datu īpašumtiesības.
Uz datiem, kas saistīti ar zāļu individuālu lietošanu, jāattiecina atbilstīgie tiesību akti par 
datu aizsardzību un valstu ētikas kodeksi par dienesta noslēpumu.

Grozījums Nr. 287
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības.”

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis apņemas nodrošināt, 
ka tiek ievērotas īpašumtiesības un 
konfidencialitāte attiecībā uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot farmaceitisko produktu 
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viltošanas apkarošanas tehnoloģijas.”

Or. it

Pamatojums

Izmantojot viltošanas apkarošanai paredzēto zīmogojumu, lai noteiktu produktu 
autentiskumu, iespējams iegūt datus, kuri var būt komerciāli un personīgi jutīgi. Šādu datu 
īpašumtiesības ir jāaizsargā personu interesēs. Dati par farmaceitisko līdzekļu personīgo 
patēriņu ir jāaizsargā ar atbilstīgiem valstu tiesību aktiem datu aizsardzības un ētikas jomā.

Grozījums Nr. 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā minētos pasākumus ik pēc 
gada atjaunina, balstoties uz Komisijas 
ziņojumu saskaņā ar 46. panta h) punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot drošuma pazīmes, lai pārliecinātos par zāļu autentiskumu, iespējams iegūt tādus 
personas datus, kas var būt jutīgi. Uz informāciju, kas saistīta ar zāļu individuālu lietošanu, 
attiecina atbilstīgos tiesību aktus par datu aizsardzību.

Viltošanas jautājums atšķiras no jautājuma par rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību 
aizsardzību.

Ir svarīgi atjaunināt drošuma pazīmju piemērošanas prasības, balstoties uz ikgadējo 
ziņojumu.
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Grozījums Nr. 289
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievērotas 
īpašumtiesības un konfidencialitāte 
attiecībā uz datiem, kas iegūti, izmantojot 
farmaceitisko produktu viltošanas 
apkarošanas tehnoloģijas.

Or. it

Pamatojums

Izmantojot viltošanas apkarošanai paredzēto zīmogojumu, lai noteiktu produktu 
autentiskumu, iespējams iegūt datus, kuri var būt komerciāli un personīgi jutīgi. Ir jāievēro 
īpašumtiesības uz šādiem datiem. Dati par farmaceitisko līdzekļu personīgo lietošanu ir 
jāaizsargā ar atbilstīgiem valstu tiesību aktiem datu aizsardzības un ētikas jomā.

Grozījums Nr. 290
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievērotas to 
datu īpašumtiesības un konfidencialitāte, 
kas tiek iegūti, izmantojot drošuma 
pazīmes zāļu identificēšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir iespējami vairāki drošuma pazīmju veidi: viendimensijas kods, datu matrica, zīmogojums, 
hologramma, radiofrekvenču identifikācija utt. Valstu līmenī tiek īstenoti izmēģinājuma 
projekti, lai novērtētu drošuma pazīmju dažādās priekšrocības. Pirms Komisija izvēlas 
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konkrētu drošuma pazīmi, tai būtu jāizvērtē visas tirgū sastopamās drošuma pazīmes.

Grozījums Nr. 291
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piecus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
direktīvas īstenošanu. Šajā ziņojumā 
Komisija sniedz novērtējumu saskaņā ar 
54. pantu pieņemtajiem pasākumiem, kuri 
saistīti ar to, lai novērstu, ka legālas 
izplatīšanas ķēdē nonāk viltotas zāles.      

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu nolūks ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā dienas nepieciešams arī 
izvērtēt to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt uz zāļu 
viltošanu vien.  

Grozījums Nr. 292
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Jebkura dalībvalsts var paplašināt 
54. panta o) punktā minēto drošuma 
pazīmju piemērošanas jomu, piemērojot 
tās citām zālēm un citās būtiskās valsts 
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politikas jomās, piemēram, attiecībā uz 
kompensāciju saņemšanu.  

Or. es

Pamatojums

Šā panta grozījumu nolūks ir atvieglot tā īstenošanu vai izskaidrot piedāvātā teksta 
piemērošanas jomu. Piecus gadus pēc šo pasākumu stāšanās spēkā dienas nepieciešams arī 
izvērtēt to efektivitāti. Turklāt drošuma pazīmju ieviešanu nevajadzētu attiecināt uz zāļu 
viltošanu vien.  

.

Grozījums Nr. 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) Direktīvas 55. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2. Uz tiešiem iesaiņojumiem tablešu 
plāksnīšu formā, kas ir ievietoti ārējā 
iesaiņojumā, kurš atbilst 54. un 62. pantā 
noteiktajām prasībām, norāda vismaz 
šādus datus:
- zāļu nosaukumu, kā paredzēts 54. panta 
a) punktā;
- šo zāļu tirdzniecības atļaujas turētāja 
vārdu;
- derīguma termiņu;
- partijas numuru;
- starptautisko nepatentēto nosaukumu.”

Or. en

Pamatojums

Cīņa pret viltotām zālēm balstās uz visas izplatīšanas ķēdes stingru tehnisko uzraudzību un 
pārbaudēm. Starptautiskā nepatentētā nosaukuma izmantošana var palīdzēt aizsargāt zāļu 
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autentiskumu. Tāpēc patlaban spēkā esošie tiesību akti būtu atbilstīgi jāgroza.

Grozījums Nr. 294
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) Direktīvas 55. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2. Uz tiešiem iesaiņojumiem tablešu 
plāksnīšu formā, kas ir ievietoti ārējā 
iesaiņojumā, kurš atbilst 54. un 62. pantā 
noteiktajām prasībām, norāda vismaz 
šādus datus:
- zāļu nosaukumu, kā paredzēts 54. panta 
a) punktā;
- šo zāļu tirdzniecības atļaujas turētāja 
vārdu;
- derīguma termiņu;
- partijas numuru;
- starptautisko nepatentēto nosaukumu.”

Or. en

Pamatojums

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.
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