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Grozījums Nr. 295
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2001/83/EK
57. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 57. panta ceturto ievilkumu 
aizstāj ar šādu:

Direktīvas 57. panta ceturto ievilkumu 
aizstāj ar šādu: 

„–neskarot 54. panta o) punktu, identitāti 
un autentiskumu.”

„–identitāti un autentiskumu.”

Or. es

Pamatojums

Ir jāparedz iespēja norādīt zālēm drošuma pazīmes arī citu iemeslu dēļ, ne tikai lai nepieļautu 
to viltošanu. Jādod iespēja dalībvalstīm lemt par to izmantošanu, piemēram, ja izņem zāles no 
aprites sliktas kvalitātes dēļ vai pat ar mērķi uzlabot farmācijas dienestu pārvaldību.

Grozījums Nr. 296
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 63. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu:
„1. Šīs direktīvas 54., 55., 59. un 
62. pantā minētos datus uz etiķetes 
sniedz tās dalībvalsts oficiālajā valodā 
vai valodās, kurā zāles laiž tirgū.
Šā punkta pirmā daļa neliedz uzrādīt šos 
datus vairākās valodās, ar noteikumu, 
ka visās lietotajās valodās sniedz vienus 
un tos pašus datus.
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Konkrētu reti sastopamu slimību 
ārstēšanai paredzēto zāļu gadījumā 
54. pantā uzskaitītās ziņas pēc pamatota 
pieprasījuma var sniegt tikai vienā no 
Kopienas oficiālajām valodām.”

Or. en

Pamatojums

Grozot 55. pantu, nodrošina, ka tirdzniecības atļaujas īpašnieka vārdu/ nosaukumu, derīguma 
termiņu, partijas numuru un pārvaldības metodi norāda tās dalībvalsts oficiālajā valodā(s), 
kurā produktu laiž apgrozībā. Paralēlās tirdzniecības gadījumā var būt nepieciešams pielāgot 
uz etiķetes norādīto informāciju, jo attiecībā uz šādiem gadījumiem ir noteikta prasība 
marķējumu pārklāt ar uzlīmi, ko jau dara daži paralēlie tirgotāji (piemēram, lai pielāgotu 
produktu nosaukumus apstiprinātam nosaukumam dalībvalsts tirgū un norādītu speciālās 
dozēšanas instrukcijas (piemēram, lietošanas dienas)).

Grozījums Nr. 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2001/83/EK
VII sadaļa – Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā un 
tirgošanās ar zālēm”.

„Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā, 
mazumtirdzniecībā un starpniecības 
darījumi ar zālēm”.

Or. en

Pamatojums

Definīcijām direktīvā jābūt skaidri saprotamām un tām nebūtu jārada nekādas neskaidrības 
par to nozīmi. Jāparāda atšķirības starp mazumtirdzniecību un starpniecības darījumiem; 
pirmajā no tiem tirgotājs var būt produkta īpašnieks, bet starpniecības darījumos — nē. Tādēļ 
VII sadaļas virsraksts ir jāmaina, norādot, ka noteikumi attiecas uz mazumtirdzniecību un 
starpniecības darījumiem.
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Grozījums Nr. 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2001/83/EK
VII sadaļa – Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā un 
tirgošanās ar zālēm”.

„Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā, 
mazumtirdzniecībā un starpniecības 
darījumi ar zālēm.”
(Horizontāls grozījums; ja to apstiprina, 
attiecīgi jāgroza viss priekšlikums).

Or. en

Pamatojums

Attiecīgi jāmaina VII sadaļas virsraksts, norādot, ka noteikumi attiecas arī uz starpniecības 
darījumiem.

Grozījums Nr. 299
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
76.pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) Direktīvas 76. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:
„3. Visi izplatītāji, kuri nav tirdzniecības 
atļaujas turētāji un kuri ieved zāles no 
citas dalībvalsts, paziņo par savu 
nodomu ievest zāles tirdzniecības 
atļaujas turētājam un kompetentajai 
iestādei dalībvalstī, kurā zāles ievedīs. 
Attiecībā uz zālēm, kam nav piešķirta 
atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
726/2004, paziņojums kompetentajai 
iestādei neietekmē attiecīgās dalībvalsts 
tiesību aktos paredzētās papildu 
procedūras, tostarp kompetentajai 
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iestādei maksājamās nodevas par 
paziņojuma izskatīšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 300
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
76.pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) Direktīvas 76. pantu papildina ar 
šādu punktu:
„3.a Attiecībā uz zālēm, kam ir piešķirta 
atļauja saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004, izplatītājs atbilstoši 
3. punktam iesniedz paziņojumu 
tirdzniecības atļaujas turētājam un 
Aģentūrai. Paziņojumam pievieno 
nodevu, kas maksājama aģentūrai, lai tā 
pārbaudītu, ka tiek ievēroti Savienības 
tiesību aktos paredzētie noteikumi.”

Or. en

Grozījums Nr. 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 11.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11b) Direktīvas 77. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
„1. Dalībvalstis veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka zāļu 
izplatīšanai vairumtirdzniecībā, 



AM\808656LV.doc 7/61 PE439.860v01-00

LV

mazumtirdzniecībā un starpniecības 
darījumiem ir vajadzīga atļauja darbībai 
zāļu vairumtirdzniecībā, 
mazumtirdzniecībā vai starpniecības 
darījumu veikšanā, norādot vietu, kur tā 
ir derīga.”

Or. en

Pamatojums

Svarīgi iekļaut visus piegādes ķēdes dalībniekus. Dalībvalstīm jāievieš procedūras, kuras 
izmanto to mazumtirdzniecības un starpnieku apstiprināšanai, kas darbojas attiecīgās valsts 
teritorijā, un kuras ir līdzīgas apstiprināšanas procedūrām, kas attiecas uz ražotāju un 
vairumtirgotāju apstiprināšanu. Ja tiesību akti neattiecas uz tirdzniecību un starpniecības 
darījumiem ar zālēm, daži tirgus dalībnieki var palikt ārpus tiesību aktu darbības jomas.

Grozījums Nr. 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
77. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) Direktīvas 77. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu:
„5. Par to personu pārbaudēm, kam 
atļauts nodarboties ar zāļu 
vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību 
vai starpniecības darījumiem un viņu 
telpu pārbaudēm attiecīgi atbild 
dalībvalsts, kura ir izsniegusi atļauju.”

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs liels skaits vairumtirdzniecības atļauju pašreiz nav aktīvas, tādēļ trūkst 
pārredzamības par to statusu. Šādā situācijā iespējama to ļaunprātīga izmantošana, jo īpaši 
tādēļ, ka negodīgas personas var mēģināt izmantot neaktīvu licenci, lai legālā izplatīšanas 
ķēdē izplatītu viltotas zāles. Tādēļ jāpastiprina atļauju izsniegšanas uzraudzība, atsaucot 
neaktīvas licences vai apturot to darbību, ja tās netiek izmantotas 3 gadus.
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Grozījums Nr. 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
77. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12b) Direktīvas 77. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:
„6. Dalībvalsts, kas izsniegusi 1. punktā 
minēto atļauju, pēc paziņošanas atļaujas 
turētājam aptur vai atsauc atļauju, ja 
nav ievēroti atļaujas nosacījumi vai tā 
nav izmantota ilgāk par trim gadiem, 
izņemot gadījumus, kad atļauja nav 
izmantota tāpēc, ka objektīvi vajadzīgs ilgs 
laiks, lai izpildītu šajā direktīvā noteiktās 
saistības. Šī dalībvalsts par to tūlīt 
informē pārējās dalībvalstis un 
Komisiju.”

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs liels skaits vairumtirdzniecības atļauju pašreiz nav aktīvas, tādēļ trūkst 
pārredzamības par to statusu. Šādā situācijā iespējama to ļaunprātīga izmantošana, jo īpaši 
tādēļ, ka negodīgas personas var mēģināt izmantot neaktīvu licenci, lai legālā izplatīšanas 
ķēdē izplatītu viltotas zāles. Tādēļ jāpastiprina atļauju izsniegšanas uzraudzība, atsaucot 
neaktīvas licences vai apturot to darbību, ja tās netiek izmantotas 3 gadus.

Grozījums Nr. 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
77. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12b) Direktīvas 77. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu: 
„6. Dalībvalsts, kas izsniegusi 1. punktā 
minēto atļauju, pēc paziņošanas atļaujas 
turētājam aptur vai atsauc atļauju, ja 
nav ievēroti atļaujas nosacījumi vai tā 
ilgāk nekā trīs gadus nav izmantota. Šī 
dalībvalsts par to tūlīt informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju.”

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs liels skaits vairumtirdzniecības atļauju pašreiz nav aktīvas, tādēļ trūkst 
pārredzamības par to statusu. Šādā situācijā iespējama to ļaunprātīga izmantošana, jo īpaši 
tādēļ, ka negodīgas personas var mēģināt izmantot neaktīvu licenci, lai legālā izplatīšanas 
ķēdē izplatītu viltotas zāles.

Grozījums Nr. 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.c punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
78. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12c) 78. pantu aizstāj ar šādu pantu:
„Dalībvalstis nodrošina to, ka 
izplatīšanas, mazumtirdzniecības vai 
starpniecības darījumu atļaujas 
pieprasījuma izskatīšanas procedūra 
nepārsniedz 90 dienu, sākot no dienas, 
kurā attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde saņem pieprasījumu. 
Vajadzības gadījumā kompetentā 
iestāde var lūgt pretendentu iesniegt visu 
vajadzīgo informāciju atļaujas 
nosacījumu sakarā. Ja iestāde izmanto 
šo iespēju, šā panta pirmajā daļā 
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noteikto termiņu pagarina līdz 
pieprasīto papildu datu iesniegšanai.”

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāievieš procedūras, ar kurām piešķir atļaujas mazumtirgotājiem un 
starpniekiem, kas aktīvi darbojas šo valstu teritorijā, un kuras ir līdzīgas ražotāju un 
vairumtirdzniecības atļauju piešķiršanas procedūrām. Termiņiem, kuros izskata pieteikumu 
tirdzniecības un starpniecības darījumu atļaujas saņemšanai, jābūt tādiem pašiem kā 
vairumtirdzniecības atļauju piešķiršanas gadījumā, tādēļ šajos noteikumos jāiekļauj atļauja 
tirdzniecībai un starpniecības darījumiem.

Grozījums Nr. 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.d punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
79.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12d) Iekļauj šādu 79.a pantu: 
„79.a pants

Komisija sadarbībā ar aģentūru un 
dalībvalsts iestādēm paredz noteikumus 
un kritērijus atļauju piešķiršanai 
mazumtirdzniecībai un starpniecības 
darījumiem.  
Kandidātiem ir jāatbilst šādām 
obligātajām prasībām:
a) ir jābūt pastāvīgai adresei vai jānorāda 
kontaktinformācija, lai varētu precīzi 
noteikt viņu identitāti un oficiālo 
uzņēmējdarbības vietu;
b) viņi apņemas sadarboties tikai ar tām 
personām vai subjektiem, kuri pilda 
saistības atbilstoši 80. panta 
nosacījumiem.”

Or. en
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Pamatojums

Izplatīšanas prasības jānosaka ne tikai vairumtirgotājiem, bet arī visiem mazumtirgotājiem 
un starpniekiem. 

Grozījums Nr. 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12.d punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
79.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12d) Iekļauj šādu 79.a pantu: 
„79.a pants

Komisija sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalsts iestādēm paredz noteikumus 
un kritērijus atļauju piešķiršanai 
mazumtirdzniecībai un starpniecības 
darījumiem.  
Kandidātiem ir jāatbilst šādām 
obligātajām prasībām:
a) ir jābūt pastāvīgai adresei vai jānorāda 
kontaktinformācija, lai varētu precīzi 
noteikt viņu identitāti un oficiālo 
uzņēmējdarbības vietu;
b) viņi apņemas sadarboties tikai ar tām 
personām vai subjektiem, kuri pilda 
saistības atbilstoši 80. panta 
nosacījumiem.”

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums jāattiecina arī uz mazumtirgotājiem un starpniekiem, jo viņiem, lai iegūtu 
licenci darbības veikšanai dalībvalstī, ir jāpilda minimālās pamatprasības. Tā kā 
tirdzniecības un starpniecības darījumos ietilpst neatkarīgas pārrunas citas personas vārdā 
par tādu zāļu pārdošanu vai iegādi, uz kurām neattiecas vairumtirdzniecības definīcija, ir 
svarīgi nodrošināt, ka šie tirgus dalībnieki sadarbojas tikai ar pilnvarotām personām vai 
subjektiem, kas pilda saistības atbilstoši 80. panta nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:
„Zāļu izplatīšanas, tirdzniecības vai 
starpniecības darījumu atļaujas 
turētājiem jāizpilda šādas obligātās 
prasības:”

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi un mazumtirgotāji; uz visām šīm 
personām ir jāattiecina stingras akreditācijas, pārbaužu un labas prakses prasības.

Grozījums Nr. 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:
„Zāļu izplatīšanas, mazumtirdzniecības 
vai starpniecības darījumu atļaujas 
turētājiem jāizpilda šādas obligātās 
prasības:”

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi un mazumtirgotāji; uz visām šīm 
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personām ir jāattiecina stingras akreditācijas, pārbaužu un labas prakses prasības. 

Grozījums Nr. 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a a) Pievieno šādu ca) apakšpunktu:
„ca) pārbaudot drošuma pazīmes uz ārējā 
iepakojuma atbilstoši 54. panta 
o) apakšpunktam, viņi izlases veidā 
pārliecinās, ka iegādātās zāles nav 
viltotas;” 

Or. en

Pamatojums

Zāles satur vairākas redzamas un slēptas drošuma pazīmes. Lielāko daļu no tām zāļu 
vairumtirgotāji nevar atpazīt, ja vien viņiem šādu informāciju nepaziņo ražotāji. Tomēr 
vairumtirgotāji var izlases veidā pārbaudīt atsevišķu paku identitāti, jo uz šo paku ārējā 
iepakojuma ir konkrēta ciparu norāde (drošuma pazīme) automātiski nolasāmā formātā, ja 
viņi var piekļūt datubāzei, kurā glabājas šī informācija. 

Grozījums Nr. 311
Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) Pievieno šādu ca) apakšpunktu:
„ca) viņiem, pārbaudot konkrētas 
identifikācijas pazīmes uz ārējā 
iepakojuma, ir jāpārliecinās, ka iegādātās 
zāles nav viltotas;” 
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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. 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) viņiem jāveic uzskaite vai nu ar 
pirkšanas/pārdošanas rēķiniem, vai datorā, 
vai kādā citā veidā, par katru darījumu ar 
saņemtajām, nosūtītajām vai tirgotajām 
zālēm norādot vismaz šādu informāciju:

e) viņiem jāveic uzskaite vai nu ar 
pirkšanas/pārdošanas rēķiniem, vai datorā, 
vai kādā citā veidā, par katru darījumu ar 
saņemtajām, nosūtītajām, tirgotajām vai 
starpniecības darījumos izmantotajām 
zālēm norādot vismaz šādu informāciju:

- datumu, – datumu,
- zāļu nosaukumu, – zāļu nosaukumu,

- saņemto, piegādāto vai tirgoto daudzumu, – saņemto, piegādāto, tirgoto vai 
starpniecības darījumos izmantoto
daudzumu,

- attiecīgi piegādātāja vai saņēmēja 
nosaukumu un adresi.

– attiecīgi piegādātāja vai saņēmēja 
nosaukumu un adresi,
– attiecīgos gadījumos — dalībvalsts 
noteikto identifikācijas numuru,

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi; uz visām šīm personām ir jāattiecina 
stingras akreditācijas, pārbaužu un labas prakses prasības.

Vairumā ES dalībvalstu valsts identifikācijas numurs tiek izmantots visiem darījumiem 
(pasūtījumiem un samaksai).
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Grozījums Nr. 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Minētā panta g) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
„g) viņiem jāievēro 84. pantā paredzētie 
labas zāļu izplatīšanas, 
mazumtirdzniecības un starpniecības 
prakses principi un pamatnostādnes.”

Or. en

Grozījums Nr. 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Minētā panta g) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:
„g) viņiem jāievēro 84. pantā paredzētie 
labas zāļu izplatīšanas prakses principi 
un pamatnostādnes, labas tirdzniecības 
prakses principi un pamatnostādnes un 
labas starpniecības prakses principi un 
pamatnostādnes.”

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi; uz visām šīm personām ir jāattiecina 



PE439.860v01-00 16/61 AM\808656LV.doc

LV

stingras akreditācijas, pārbaužu un labas prakses prasības.

Grozījums Nr. 315
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) viņiem jāinformē kompetentā iestāde par 
viņu saņemtajiem produktiem, par ko
konstatē vai par ko ir aizdomas, ka tie 
saistīti ar šādiem pārkāpumiem:

i) viņiem jāinformē kompetentā iestāde par 
viņu saņemtajiem, tirgotajiem vai 
starpniecības darījumos izmantotajiem
produktiem, kuru viltotu aizstājēju
konstatē vai par ko ir aizdomas, ka tie ir 
viltoti un tādēļ ir saistīti ar šīs direktīvas 
6. panta 1. punkta pārkāpumu.

– šīs direktīvas 6. panta 1. punkta 
pārkāpumu;
– preču zīmju īpašnieka tiesību 
pārkāpumu, kuras izriet no Kopienas 
tiesību aktiem un kuras noteiktas 
Padomes 1993. gada 20. decembra Regulā 
(EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 
vai tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā zāles 
saņemtas.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā skarti zāļu viltošanas jautājumi no veselības aizsardzības viedokļa, un tajā nav 
aplūkota viltošana saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem. Līdz ar to, lai novērstu 
pārpratumus, ir jāsvītro atsauce uz preču zīmi.

Turklāt informēšanas pienākums visiem legālās piegādes ķēdes dalībniekiem palīdzēs 
nodrošināt maksimālu pārredzamību un izsekojamību.
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Grozījums Nr. 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) viņiem jāinformē kompetentā iestāde par 
viņu saņemtajiem produktiem, par ko 
konstatē vai par ko ir aizdomas, ka tie 
saistīti ar šādiem pārkāpumiem:

i) viņiem jāinformē kompetentā iestāde par 
viņu saņemtajiem, tirgotajiem vai 
starpniecības darījumos izmantotajiem 
produktiem, par ko konstatē vai par ko ir 
aizdomas, ka tie saistīti ar šādiem 
pārkāpumiem:

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi; uz visām šīm personām ir jāattiecina 
stingras akreditācijas, pārbaužu un labas prakses prasības.

Grozījums Nr. 317
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.

Turklāt, ja šie viltojumi vai aizdomas par 
viltojumiem ir saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts gan ražošanas atļaujas, gan
tirdzniecības atļaujas turētājs.

Tādā pašā veidā mazumtirdzniecības vai 
ražošanas atļaujas turētājs informē gan 
kompetentās iestādes, gan citus piegādes 
ķēdes dalībniekus, ja rodas aizdomas, ka 
viltoti produkti tiek iepludināti legālā 
piegādes ķēdē.
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Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā skarti zāļu viltošanas jautājumi no veselības aizsardzības viedokļa, un tajā nav 
aplūkota viltošana saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem. Līdz ar to, lai novērstu 
pārpratumus, ir jāsvītro atsauce uz preču zīmi.

Turklāt informēšanas pienākums visiem legālās piegādes ķēdes dalībniekiem palīdzēs 
nodrošināt maksimālu pārredzamību un izsekojamību.

Grozījums Nr. 318
Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.”

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks. 
Tādā pašā veidā tirdzniecības atļaujas vai 
preču zīmes turētājs informē citus 
piegādes ķēdes dalībniekus, ja rodas 
aizdomas, ka viltoti produkti tiek 
iepludināti legālā piegādes ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Izvirzot prasību visiem piegādes ķēdes dalībniekiem sniegt informāciju, varēs nodrošināt 
maksimālu pārredzamības un izsekojamības līmeni.
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Grozījums Nr. 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.” 

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks. 
Tādā pašā veidā tirdzniecības atļaujas vai 
preču zīmes turētājs informē citus 
piegādes ķēdes dalībniekus, ja rodas 
aizdomas, ka viltoti produkti tiek 
iepludināti legālā piegādes ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Izvirzot prasību visiem piegādes ķēdes dalībniekiem sniegt informāciju, varēs nodrošināt 
maksimālu pārredzamības un izsekojamības līmeni.

Grozījums Nr. 320
Horst Schnellhardt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Article 1 – point 13 – point b
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.”

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.
Tādā pašā veidā tirdzniecības atļaujas vai 
preču zīmes turētājs informē citus 
piegādes ķēdes dalībniekus, ja rodas 
aizdomas, ka viltoti produkti ir nonākuši 
legālā piegādes ķēdē.
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Or. de

Pamatojums

Prasība visiem legālās piegādes ķēdes dalībniekiem apmainīties ar informāciju palīdzētu 
uzlabot pārredzamību un izsekojamību.

Grozījums Nr. 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks. 
Savukārt turētāji informē citus attiecīgo 
zāļu piegādes ķēdes dalībniekus par 
izdarītiem vai iespējamiem pārkāpumiem. 

Or. ro

Pamatojums

Nosakot prasību obligāti ziņot par viltotām zālēm izplatīšanas ķēdē un tajā iesaistot visus 
zāļu izplatīšanas sistēmas posmus, varēs nodrošināt attiecīgo zāļu augstāko pārredzamības 
līmeni.

Grozījums Nr. 322
Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – i punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par 
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
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tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks.

tiek informēts viltotās tirdzniecības atļaujas 
turētājs vai viltotās preču zīmes īpašnieks, 
kā arī attiecīgās iestādes, ja turētājs 
konstatē vai viņam ir aizdomas, ka viltotas 
zāles ir iepludinātas piegādes ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas efektīvai īstenošanai ir svarīgi, ka visi dalībnieki apvieno spēkus un dod savu 
ieguldījumu cīņā pret viltotām zālēm un apmainās ar iegūto informāciju. 

Grozījums Nr. 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu b) apakšpunktu, gadījumos, 
kad zāles iegūtas no cita vairumtirgotāja,
vairumtirdzniecības atļaujas turētājiem vai 
nu pašiem, vai ar tādas struktūras 
starpniecību, kuru šim uzdevumam 
akreditējusi dalībvalsts kompetentā 
iestāde, jāpārbauda, vai piegādātājs 
vairumtirgotājs ievēro labu izplatīšanas 
praksi.

Lai īstenotu b) apakšpunktu, gadījumos, 
kad zāles iegūtas no cita vairumtirgotāja, 
vairumtirdzniecības atļaujas turētājiem, 
izmantojot 111. panta 6. punktā minēto 
Kopienas datubāzi, jāpārbauda, vai 
piegādātājs vairumtirgotājs ievēro labu 
izplatīšanas praksi.

Ja produkts iegūts no ražotāja vai 
importētāja, vairumtirdzniecības atļaujas 
turētājiem jāpārbauda, vai ražotājam vai 
importētājam ir ražošanas atļauja.

Ja produkts iegūts no ražotāja vai 
importētāja, vairumtirdzniecības atļaujas 
turētājiem, izmantojot 111. panta 
6. punktā minēto Kopienas datubāzi,
jāpārbauda, vai ražotājam vai importētājam 
ir ražošanas atļauja.

Ja produkti iegūti no tirgotāja vai 
starpnieka, vairumtirdzniecības, 
mazumtirdzniecības vai starpnieka 
atļaujas turētājiem, izmantojot 111. panta 
6. punktā minēto Kopienas datubāzi, 
jāpārbauda, vai iesaistītajām personām 
vai subjektiem ir nepieciešamā atļauja.
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Or. en

Pamatojums

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Grozījums Nr. 324
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu b) apakšpunktu, gadījumos, 
kad zāles iegūtas no cita vairumtirgotāja, 
vairumtirdzniecības atļaujas turētājiem vai 
nu pašiem, vai ar tādas struktūras 
starpniecību, kuru šim uzdevumam 
akreditējusi dalībvalsts kompetentā iestāde, 
jāpārbauda, vai piegādātājs vairumtirgotājs 
ievēro labu izplatīšanas praksi.

Lai īstenotu b) apakšpunktu, gadījumos, 
kad zāles iegūtas no cita vairumtirgotāja, 
vairumtirdzniecības atļaujas turētājiem, 
izmantojot 111. panta 6. punktā minēto 
Kopienas datubāzi, jāpārbauda, vai 
piegādātājs vairumtirgotājs ievēro labu 
izplatīšanas praksi.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vairumtirdzniecības bāzes jau pārbauda un apstiprina dalībvalstu 
kompetentās iestādes, nav pamatoti pārbaudīt, vai kāda bāze vai cita iestāde, kuru 
akreditējušas veselības jomu pārraugošās iestādes, ievēro labas izplatīšanas praksi.
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Grozījums Nr. 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – 1.b daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja produkts iegūts no ražotāja vai 
importētāja, vairumtirdzniecības atļaujas 
turētājiem jāpārbauda, vai ražotājam vai 
importētājam ir ražošanas atļauja.”

Ja produkts iegūts no tirgotāja vai 
starpnieka, vairumtirdzniecības, 
tirdzniecības vai starpnieka atļaujas 
turētājiem, izmantojot 111. panta 
6. punktā minēto Kopienas datubāzi,
jāpārbauda, vai iesaistītajām personām vai 
subjektiem ir nepieciešamā atļauja.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu, ka visi piegādes ķēdes dalībnieki ir licencēti, visiem piegādes ķēdes dalībniekiem 
ir jāpārbauda savu piegādes ķēdes partneru atbilstība, tam izmantojot galveno datubāzi, ko 
izveidojusi un uztur Aģentūra (EMEA). 

Grozījums Nr. 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Direktīvas 84. pantu aizstāj ar šādu:
„84. pants

Komisija publicē zāļu labas izplatīšanas, 
tirdzniecības un starpniecības prakses 
pamatnostādnes. Šajā nolūkā tā 
apspriežas ar Patentēto zāļu komiteju un 
Farmācijas komiteju, kas izveidotas ar 
Padomes Lēmumu 75/320/EEK1.
1OV L 147, 9.6.1975., 23. lpp.”
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Or. en

Pamatojums

Ražotājiem pašreiz ir jāievēro labas ražošanas prakses pamatnostādnes un vairumtirgotājiem 
ir jāievēro labas vairumtirdzniecības prakses pamatnostādnes, taču uz tirgotājiem un 
starpniekiem pašreiz neattiecas nekāda līdzvērtīga prakse, kas būtu īpaši piemērota viņu 
darbības jomai, proti, zāļu tirdzniecībai vai starpniecības darījumiem ar tām. Tādēļ ir 
jāpieņem zāļu labas tirdzniecības un labas starpniecības prakses pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Direktīvas 84. pantu aizstāj ar šādu:
„84. pants

Komisija publicē zāļu labas izplatīšanas, 
tirdzniecības un starpniecības prakses 
pamatnostādnes. Šajā nolūkā tā 
apspriežas ar Patentēto zāļu komiteju un 
Farmācijas komiteju, kas izveidotas ar 
Padomes Lēmumu 75/320/EEK1.
1OV L 147, 9.6.1975., 23. lpp.”

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem pašreiz ir jāievēro labas ražošanas prakses pamatnostādnes un vairumtirgotājiem 
ir jāievēro labas vairumtirdzniecības prakses pamatnostādnes. Taču uz tirgotājiem un 
starpniekiem pašreiz neattiecas nekāda līdzvērtīga prakse, kas būtu īpaši piemērota viņu 
darbības jomai. Tā rodas bīstams pārrāvums piegādātāju ķēdē. Tādēļ ir jāpieņem arī zāļu 
labas tirdzniecības un labas starpniecības prakses pamatnostādnes.
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Grozījums Nr. 328
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
84.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b) Iekļauj šādu 84.a pantu:
„84.a pants

Komisija publicē pamatnostādnes par 
aktīvo farmaceitisko vielu labas ražošanas 
īpašo praksi un palīgvielu labas ražošanas 
īpašo praksi. Šajā nolūkā tā apspriežas ar 
Patentēto zāļu komiteju, kas izveidota ar 
Padomes Direktīvu 75/319/EEK, un 
Farmācijas komiteju, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 75/320/EEK, ņemot 
vērā attiecīgās spēkā esošās LRP sistēmas, 
piemēram, HACCP un 
ISO9001/ISO22000, kā arī tādus 
brīvprātīgus noteikumus kā Eiropas 
kosmētisko vielu federācijas LRP un 
IPEC PQG pamatnostādnes par 
farmaceitiskajām palīgvielām.

Or. en

Pamatojums

Eiropas līmenī izstrādātai labai ražošanas praksei jāattiecas gan uz palīgvielām, gan uz 
aktīvajām farmaceitiskajām vielām. Komisiju aicina izstrādāt īpašu LRP gan aktīvajām 
farmaceitiskajām vielām, gan palīgvielām. Attiecībā uz palīgvielām Komisijai jāņem vērā 
attiecīgās spēkā esošās LRP sistēmas saskaņā ar EK regulu par HACCP (riska analīzi un 
kritiskajiem kontrolpunktiem) un Eiropas kosmētisko vielu federācijas LRP pamatnostādnes 
par farmaceitiskajām palīgvielām (2005). Šos noteikumus var izmantot arī farmācijas nozarē.

Grozījums Nr. 329
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2001/83/EK
85.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

85.a pants
Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju un pēc 
apspriešanās ar citām ieinteresētajām 
personām izstrādā informēšanas 
stratēģiju attiecībā uz zāļu piegādātāju 
uzticamību. Šajā stratēģijā jāņem vērā 
valstu atšķirīgie tiesību akti, kas 
reglamentē farmaceitisko līdzekļu piegādi 
un risku, kas saistīts ar dažām 
farmaceitisko līdzekļu piegādes metodēm, 
piemēram, nelegāliem interneta kanāliem.

Or. it

Pamatojums

Internets ir galvenais viltotu farmācijas produktu avots. Jāveic spēcīgi pasākumi, lai 
demotivētu iedzīvotājus iegādāties farmācijas produktus, tam izmantojot nelegālus piegādes 
kanālus. Tāpēc ir vēlams organizēt izglītojošas kampaņas par šo jautājumu gan valstu, gan 
Eiropas līmenī.

Grozījums Nr. 330
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
VIIa virsraksts (jauns) – 85.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Aiz 85.b panta iekļauj šādu 
VIIa sadaļu un 85.c pantu:

„VIIa SADAĻA
INTERNETTIRDZNIECĪBA

85.c pants
1. Interneta aptiekām jāsaņem īpaša tās 
dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja, 
kurā šīs aptiekas drīkst darboties.
2. Komisija apstiprina ES logotipu, 
izmantošanai interneta aptieku tīmekļa 
vietņu sākumlapā, tā palīdzot 
iedzīvotājiem konstatēt, vai vietne, kurā 
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tirgo zāles, ir saistīta ar apstiprinātu 
aptieku. Nodrošina logotipa saiti ar 
dalībvalsts izveidotu galveno tīmekļa 
vietni, kurā interneta lietotāji var 
pārbaudīt logotipa autentiskumu un kurā 
sniegta pamatinformācija par risku, kas 
saistīts ar zāļu iegādi internetā. 
3. Dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstu teritorijā apstiprinātajām 
interneta aptieku tīmekļa vietnēm ir saite 
ar 1. punktā minēto Kopienas logotipu, un 
lai nepieļautu, ka neapstiprinātu interneta 
aptieku tīmekļa vietnēs izmanto logotipu 
un veido saiti ar 1. punktā minēto galveno 
tīmekļa vietni.
4. Lai nodrošinātu 2. un 3. punkta 
īstenošanu, Komisija, izmantojot deleģētos 
aktus saskaņā ar 121.a pantu un atbilstoši 
121.b un 121.c panta prasībām, pieņem 
direktīvu, nosakot:  
– dalībvalstīm, ja tās apstiprina šādas 
interneta aptiekas, piemērot obligātās 
prasības, lai novērstu viltotu zāļu 
iepludināšanu piegādes ķēdē. Ar šādām 
prasībām arī novērš iespējas norēķināties 
par zālēm no neapstiprinātiem interneta 
avotiem; 
– Kopienas logotipa modeli; 
– minimālo pamatinformāciju par risku 
saistībā ar zāļu iegādi internetā un 

– konkrētas kontroles procedūras 
interneta aptieku apstiprināšanai.”

Or. en

Pamatojums

Internets ir galvenais kanāls, pa kuru ES nokļūst viltotas zāles, līdz ar to direktīvā ir jāiekļauj 
šī joma.
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Grozījums Nr. 331
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
VIIa virsraksts (jauns) – 85.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Aiz 85.b panta iekļauj šādu 
VIIa sadaļu un 85.c pantu:

„VIIa SADAĻA
INTERNETTIRDZNIECĪBA

85.c pants
1. Komisija apstiprina ES logotipu 
izmantošanai visu legālo pasta 
pasūtījumu aptieku tīmekļa vietņu 
sākumlapā, tā garantējot iedzīvotājiem, ka 
attiecīgā zāļu tirdzniecības tīmekļa vietne 
atbilst ES tiesību aktu prasībām un ir 
saistīta ar apstiprinātu aptieku. 
Nodrošina logotipa saiti ar dalībvalsts 
izveidotu galveno tīmekļa vietni, kurā 
interneta lietotāji var pārbaudīt logotipa 
autentiskumu un kurā sniegta 
pamatinformācija par attiecīgo pasta 
pasūtījumu aptieku, kontaktpunktiem 
sīkākas informācijas iegūšanai un 
sūdzībām, kā arī padomi, kā noteikt, ka 
pasta pasūtījumu aptieka darbojas legāli, 
piemēram, norādot galveno farmaceitu. 
Legālajām pasta pasūtījumu aptiekām, 
kas ir juridiski reģistrētas Savienībā un 
darbojas iekšējā tirgū, jābūt iekļautām 
Eiropas datubāzē, kurā jānodrošina saite 
ar dalībvalsts centrālo vietni. 
Komisija pieņem minētos tiesību aktus kā 
deleģētus aktus saskaņā ar 121.a pantu 
un ievērojot 121.b un 121.c panta 
nosacījumus. 
2. Dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, tostarp piemēro sodus, lai 
nodrošinātu, ka visām dalībvalstu 
teritorijā reģistrētajām pasta pasūtījumu 
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aptieku tīmekļa vietnēm ir saite ar 
1. punktā minēto ES logotipu, un lai 
nepieļautu, ka nelegālas tīmekļa vietnes, 
kas tirgo zāles, izmanto logotipu un veido 
saiti ar 1. punktā minēto galveno tīmekļa 
vietni.”

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka tīmekļa vietnes, kurām ir saite ar Kopienas logotipu, konsultē apmeklētājus 
par iespējām pārbaudīt pasta pasūtījumu aptieku leģitimitāti. Eiropas līmenī jānodrošina 
detalizētas, pastāvīgi aktualizētas datubāzes. ENVI ziņojuma priekšlikuma 85.c panta 
2. punktā runa ir par pienācīgiem pasākumiem, kas ir juridiski vājš formulējums un ir 
jāizstrādā precīzāk. Direktīvā ir jāatrunā iedarbīgas soda sankcijas, tostarp naudassodi un 
brīvības atņemšana. Tāpēc šis pants ir jāpaplašina šādā nolūkā.

Grozījums Nr. 332
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
VIIa virsraksts (jauns) – 85.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Aiz 85.b panta iekļauj šādu 
VIIa sadaļu un 85.c pantu:

„VIIa SADAĻA
INTERNETTIRDZNIECĪBA

85.c pants
1. Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 121.a pantu un atbilstoši 
121.b un 121.c panta prasībām, apstiprina 
ES logotipu, izmantošanai interneta 
aptieku tīmekļa vietņu sākumlapā, tā 
palīdzot iedzīvotājiem konstatēt, vai 
vietne, kurā tirgo zāles, ir saistīta ar 
reģistrētu aptieku. Nodrošina logotipa 
saiti ar dalībvalsts izveidotu galveno 
tīmekļa vietni, kurā interneta lietotāji var 
pārbaudīt logotipa autentiskumu un kurā 
sniegta pamatinformācija par risku, kas 
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saistīts ar zāļu iegādi internetā. 
2. Dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstu teritorijā reģistrētajām 
interneta aptieku tīmekļa vietnēm ir saite 
ar 1. punktā minēto ES logotipu, un lai 
nepieļautu, ka nereģistrētu interneta 
aptieku tīmekļa vietnēs izmanto logotipu 
un veido saiti ar 1. punktā minēto galveno 
tīmekļa vietni.” 

Or. en

Pamatojums

Aizstāj ziņojuma projekta grozījumu Nr. 39. Internets ir galvenais ceļš, pa kuru ES iekļūst 
viltotas zāles, līdz ar to direktīvā ir jāiekļauj šī joma.

Grozījums Nr. 333
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
VIIa virsraksts (jauns) – 85.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Aiz 85.b panta iekļauj šādu 
VIIa sadaļu un 85.c pantu:

„VIIa SADAĻA
INTERNETTIRDZNIECĪBA

85.c pants
1. Komisija apstiprina ES logotipu 
izmantošanai interneta aptieku tīmekļa 
vietņu sākumlapā, tā palīdzot 
iedzīvotājiem konstatēt, vai vietne, kurā 
tirgo zāles, ir saistīta ar reģistrētu aptieku. 
Logotips ir drošs pret viltojumiem un tajā 
ir iekļautas pazīmes, lai to aizsargātu pret 
kopēšanu, un tam ir saite ar dalībvalsts 
līmenī izveidotu galveno tīmekļa vietni, 
kurā interneta lietotāji var pārliecināties
par logotipa autentiskumu un kurā 
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sniegta pamatinformācija par risku, kas 
saistīts ar zāļu iegādi internetā.  
Komisija pieņem minētos tiesību aktus kā 
deleģētus aktus saskaņā ar 121.a pantu 
un ievērojot 121.b un 121.c panta 
nosacījumus. 
2. Dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visās 
dalībvalstu teritorijā reģistrētajās 
interneta aptieku tīmekļa vietnēs ir 
atspoguļots 1. punktā minētais ES 
logotips, un lai nepieļautu, ka nereģistrētu 
interneta aptieku tīmekļa vietnēs izmanto 
logotipu un veido saiti ar 1. punktā 
minēto galveno tīmekļa vietni.” 

Or. en

Pamatojums

Caur internetu ES nonāk visvairāk viltotu zāļu, tādēļ apstiprinātu aptieku vietņu drošuma 
pazīmēm jābūt drošām un logotipam ir jābūt drošam pret viltojumiem, lai to nevarētu kopēt. 

Grozījums Nr. 334
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
VIIa virsraksts (jauns) – 85.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Aiz 85.b panta iekļauj šādu 
VIIa sadaļu un 85.c pantu:

„VIIa SADAĻA
INTERNETTIRDZNIECĪBA

85.c pants
1. Tiek aizliegta visa veida zāļu un 
ārstniecības līdzekļu internettirdzniecība, 
neskarot tos dalībvalstu noteikumus ar 
pretēju nozīmi, kuri ir spēkā dienā, kad šī 
direktīva stājas spēkā. 
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2. Komisija pieņem pasākumus, lai 
uzlabotu sabiedrības informētību par 
tādiem apdraudējumiem veselībai, kuri ir 
saistīti ar zāļu iegādi internetā.
Komisija pieņem šos pasākumu kā 
deleģētus aktus saskaņā ar 121.a līdz 
121.b pantu.
3. Dalībvalstis, kuras atļauj zāļu 
pārdošanu internetā dienā, kad stājas 
spēkā šī direktīva, nodrošina, ka šādu 
pārdošanu nepārtraukti uzrauga konkrēta 
iestāde, un uzsāk tiesvedību, ja netiek 
ievērotas šīs direktīvas prasības.”

Or. it

Grozījums Nr. 335
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
85.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14b) Iekļauj šādu 85.d pantu:
„85.d pants

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
pieņem tiesību aktus ar mērķi informēt 
plašu sabiedrību par to, ka iegādāties 
zāles legālā pasta pasūtījumu aptiekā ir 
vismaz tikpat droši, kā iegādāties zāles 
vietējā, slimnīcas vai ražotnes aptiekā. Ja 
pasta pasūtījumu aptiekas tomēr jau 
pastāv vai paredzēts tās atvērt, sabiedrības 
informēšanas kampaņās vajadzētu arī 
pievērsties veselības apdraudējumam, kas 
rodas, pērkot zāles nelegālās tīmekļa 
vietnēs, norādot uz:
– nepietiekamām atsauksmēm no 
veselības aprūpes speciālistiem; 
– nepietiekamām drošuma un kvalitātes 
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garantijām attiecībā uz pārdodamām 
zālēm.
Tādēļ sabiedrības informēšanas 
kampaņās vēl jāuzsver šādas drošuma 
pazīmes:
– viegli pieejami saraksti, kuros norādītas 
legālas aptiekas, kas piegādā zāles pa 
pastu;
– papildu drošības padomi, kā pārbaudīt 
tīmekļa vietņu autentiskumu;
– ES logotipa izmantošana, kas kalpo kā 
oficiāla apliecība legālām pasta 
pasūtījumu aptiekām;
– drošības ieteikumi, kas ir skaidri 
redzami tīmekļa vietnes 
meklētājprogrammā, uzsākot zāļu 
meklēšanu internetā.
Minētajās sabiedrības informēšanas 
kampaņās līdzsvaroti jānorāda riska 
faktori un priekšrocības, pērkot zāles 
tiešsaistē. Pasta pasūtījumu aptiekas ir 
jāpasargā no sabiedrības informēšanas 
kampaņām, kurās tīši vai netīši tās 
raksturo kā nedrošas vai zemas kvalitātes 
aptiekas.
Komisija pieņem minētos tiesību aktus kā 
deleģētus aktus saskaņā ar 121.a pantu 
un ievērojot 121.b un 121.c panta 
nosacījumus.”

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības informēšanas kampaņas ir ļoti nozīmīgas, paziņojot Eiropas pircējiem par risku, 
kas pastāv, pērkot zāles nelegālās aptiekās, kuras tās piegādā pa pastu. Tā kā legālas 
aptiekas apdraud jau esošās aptiekas, pret tām regulāri rīko biedēšanas kampaņas, kuras 
pasniedz kā sabiedrības informēšanas kampaņas. Tas vedina sabiedrību domāt, ka visas 
tiešsaistes aptiekas ir bīstamas. Šīs aptiekas ir jāpasargā no kampaņām, kurās izplata 
nepatiesas ziņas.
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Grozījums Nr. 336
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
85.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14b) Iekļauj šādu 85.d pantu:
„85.d pants

1. Komisija pieņem tiesību aktus kā 
deleģētus aktus saskaņā ar 121.a pantu 
un ievērojot 121.b un 121.c panta 
nosacījumus, lai palielinātu plašas 
sabiedrības informētību par risku, kas 
saistīts ar zāļu iegādi internetā, kuros var 
paredzēt:
– brīdinājumus, kas parādās 
meklētājprogrammu interneta mājas lapas 
augšpusē, veicot zāļu meklēšanu 
internetā;
– vispārējas informēšanas kampaņas 
sadarbībā ar dalībvalstīm;
– viegli pieejamus akreditēto e-aptieku 
sarakstus.”

Or. en

Pamatojums

Ar šo aizstāj ziņojuma projekta grozījumu Nr. 40. Ir svarīgi veicināt sabiedrības informētību 
par viltotu zāļu bīstamību.

Grozījums Nr. 337
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
85.d pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14b) Iekļauj šādu 85.d pantu:
„85.d pants

1. Komisija pieņem tiesību aktus, lai 
palielinātu plašas sabiedrības informētību 
par risku, kas saistīts ar zāļu iegādi 
internetā, šajos aktos var paredzēt:
– vispārējas informēšanas kampaņas 
sadarbībā ar dalībvalstīm;

– viegli pieejamus akreditēto e-aptieku 
sarakstus.

Komisija pieņem minētos tiesību aktus kā 
deleģētus aktus saskaņā ar 121.a pantu 
un ievērojot 121.b un 121.c panta 
nosacījumus.”

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt sabiedrības informētību par viltotu zāļu bīstamību. Tomēr ierosinājums 
izvietot brīdinājumus, kas parādās meklētājprogrammu interneta mājas lapas augšpusē, 
veicot zāļu meklēšanu internetā, ir gan nepiemērots, gan nepraktisks. Lai uzlabotu 
sabiedrības informētību par viltotām zālēm Eiropas Savienībā, pilnīgi pietiek ar pārējiem 
drošības pasākumiem, kas iekļauti šajā grozījumā.

Grozījums Nr. 338
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
85.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14c) Iekļauj šādu 85.e pantu:
„85.e pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visas legālas 
pasta pasūtījumu aptiekas, kas darbojas 
iekšējā tirgū, ievēro profesionālos 
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standartus un vadlīnijas attiecībā uz 
interneta aptieku pakalpojumiem, tostarp 
noteiktu ētikas kodeksu. Visām pasta 
pasūtījumu aptiekām savā tīmekļa vietnē 
skaidri jānorāda rīcības kodekss un 
jānorāda kontaktinformācija sūdzību 
iesniegšanai.
Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgā 
iestāde pastāvīgi pārrauga zāļu pārdošanu 
internetā, un uzsāk tiesvedību, tostarp 
piemēro soda sankcijas, ja nav ievērotas 
šīs direktīvas prasības.”

Or. en

Pamatojums

EAMSP ir jāizstrādā ētikas kodekss tagad, kad jau ir izstrādāts standartu kopums, 
pamatojoties uz Lielbritānijas Karaliskās farmaceitu biedrības standartiem. Kopš 2003. gada 
Vācijā pastāv valsts standarti (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Atbildīgajām uzraudzības 
struktūrām ir jāuztur sakari ar interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai izskaustu nelegālas 
tīmekļa vietnes. Direktīvā ir jāatrunā soda sankcijas, tostarp naudassodi un cietumsodi. 
Tāpēc šis pants ir jāpaplašina šajā nolūkā. 

Grozījums Nr. 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.d punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
85.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14d) Iekļauj šādu 85.f pantu:
„85.f pants

Šīs direktīvas noteikumi neskar 
dalībvalstu tiesības ierobežot vai aizliegt 
recepšu zāļu pārdošanu internetā.”

Or. en

Pamatojums

Pašlaik vairākas dalībvalstis ierobežo recepšu zāļu pārdošanu internetā. Jāļauj paturēt šādus 
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ierobežojumus. 

Grozījums Nr. 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.e punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
88.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14e) Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„88.aa pants

Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju un pēc 
apspriešanās ar ieinteresēto personu 
pārstāvjiem, izstrādā informēšanas 
stratēģiju saistībā ar zāļu sūtījumu 
drošumu. Šajā stratēģijā ir jāņem vērā 
valstu atšķirīgie noteikumi par zāļu 
piegādi un risku, kas saistīts ar dažiem 
zāļu piegādes veidiem un nelegālo 
tirdzniecību internetā.”

Or. en

Pamatojums

Internets ir galvenais kanāls, kur var iegādāties nelegālas zāles. Jācenšas pārliecināt 
iedzīvotājus neiegādāties zāles, izmantojot nelegālus kanālus. Jo īpaši ir jāveicina 
sabiedrības informēšanas pasākumi dalībvalstīs un visā Eiropā.

Grozījums Nr. 341
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.e punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
88.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14e) Iekļauj šādu 88.aa pantu: 
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„88.aa pants
Dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju un 
pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, ir jāizstrādā informēšanas 
stratēģija attiecībā uz zāļu piegādātāju 
uzticamību. Šajā stratēģijā ir jāņem vērā 
valstu atšķirīgie tiesību akti, kas 
reglamentē zāļu piegādi, kā arī risku, kas 
saistīts ar dažiem zāļu piegādes veidiem, 
piemēram, izmantojot nelegālus tirgotājus 
internetā.

Or. en

Pamatojums

Internets ir galvenais kanāls, 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. 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

„1. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās 
iestādes pēc saskaņošanas ar Aģentūru 
nodrošina atbilstību tiesiskajām 
prasībām, kas reglamentē zāļu lietošanu, 
veicot atkārtotas pārbaudes un
vajadzības gadījumā veicot pārbaudes, 
par kurām nav paziņots, un attiecīgā 
gadījumā uzticot oficiālai zāļu kontroles 
laboratorijai vai citai šim mērķim 
izraudzītai laboratorijai veikt paraugu 
ņemšanu. Šīs pārbaudes jāveic 
amatpersonām, kuras pārstāv 
kompetentās iestādes, kam ir piešķirtas 
pilnvaras:
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a) pārbaudīt ražošanas vai tirdzniecības 
uzņēmumus un visas laboratorijas, kam 
ražošanas atļaujas turētājs ir uzticējis 
pienākumu veikt pārbaudes, ievērojot 
20. pantu;
b) ņemt paraugus;
c) izskatīt visus dokumentus attiecībā uz 
pārbaudāmo objektu, ievērojot 
1975. gada 21. maijā dalībvalstīs spēkā 
esošos noteikumus, kas uzliek 
ierobežojumus šīm pilnvarām attiecībā 
uz zāļu pagatavošanas metodes 
aprakstiem.”

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, ir jāizveido pārbaužu sistēma un jāvienādo 
tās piemērošana.

Grozījums Nr. 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Direktīvas 111. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
„Kompetentās iestādes veic atkārtotas 
pārbaudes, par kurām vajadzības 
gadījumā nav paziņots, izejvielām 
izmantoto aktīvo sastāvdaļu ražotāju, 
izplatītāju vai importētāju telpās, 
ražošanas atļaujas turētāju telpās, zāļu 
tirgotāju un starpnieku telpās vai 
palīgvielu ražotāju, importētāju un 
izplatītāju telpās, ja ir pārliecinoši iemesli 
aizdomām, pamatojoties uz iestādēm 
zināmu informāciju vai iepriekšējiem 
gadījumiem, ka netiek ievērotas juridiskās 
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saistības vai pamatnostādnes. Šādas
pārbaudes var arī veikt pēc dalībvalsts, 
Komisijas vai Aģentūras pieprasījuma.”

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, ir jāizveido pārbaužu sistēma un jāvienādo 
tās piemērošana.

Grozījums Nr. 344
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Direktīvas 111. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
Kompetentā iestāde arī veic iepriekš 
neizziņotas pārbaudes izejvielām 
izmantoto aktīvo vielu ražotāju, 
izplatītāju vai importētāju telpās,
tirdzniecības atļaujas turētāju telpās un 
palīgvielu ražotāju, izplatītāju vai 
importētāju telpās, kad vien tā uzskata, 
ka pastāv aizdomas par 47. pantā minēto
labas ražošanas prakses principu un 
pamatnostādņu neievērošanu. Šīs 
pārbaudes var arī veikt pēc dalībvalsts, 
Komisijas vai Aģentūras pieprasījuma.
Kompetentā iestāde arī veic iepriekš 
neizziņotas pārbaudes izejvielām 
izmantoto aktīvo vielu un palīgvielu 
ražotāju telpās, kas atrodas trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Ar šo aizstāj ziņojuma projekta grozījumu Nr. 42. Apvienojot 27 dalībvalstu, kā arī ASV, 
Kanādas un Šveices resursus un EMEA veicot koordinēšanu, būs iespējams pārbaudīt ikvienu 
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aktīvo farmaceitisko vielu ražotāju ārpus Kopienas un līdz ar to efektīvi apkarot aktīvo 
farmaceitisko vielu viltošanu.

Grozījums Nr. 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Direktīvas 111. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
„Kompetentā iestāde arī veic regulāras 
vai iepriekš neizziņotas pārbaudes 
izejvielām izmantoto aktīvo vielu 
ražotāju, izplatītāju un importētāju
telpās, tirdzniecības atļaujas turētāju 
telpās un palīgvielu ražotāju, importētāju 
vai izplatītāju telpās, kad vien tā uzskata, 
ka pastāv aizdomas par 47. pantā minēto
labas ražošanas prakses principu un 
pamatnostādņu neievērošanu. Šīs 
pārbaudes arī veic, ja to pieprasa
dalībvalsts, Komisija vai Aģentūra.
Kompetentā iestāde arī veic iepriekš 
neizziņotas pārbaudes izejvielām 
izmantoto aktīvo vielu un palīgvielu 
ražotāju telpās, kas atrodas trešās valstīs.” 

Or. en

Pamatojums

Nelielas izmaiņas, ko referente ierosinājusi grozījumā Nr. 2. Pārbaudes obligāti jāveic, ja to 
pieprasa dalībvalsts, Komisija vai Aģentūra.



PE439.860v01-00 42/61 AM\808656LV.doc

LV

Grozījums Nr. 346
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:
„Kompetentā iestāde izveido uzraudzības 
sistēmu, kurai ir pienākums:
– regulāri pārbaudīt izejvielām izmantoto 
aktīvo vielu ražotāju un importētāju telpas 
Eiropas Savienībā un
– un efektīvi pārraudzīt minētās
pārbaudes.
Kompetentajai iestādei dod iespēju veikt 
pārbaudes palīgvielu ražotāju un 
importētāju telpās, kad vien tā uzskata, ka 
pastāv aizdomas par likuma vai 47. pantā 
minēto labas ražošanas prakses 
pamatnostādņu neievērošanu. 
Pārbaudes drīkst veikt arī zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētāju, izplatītāju 
un starpnieku telpās.
Dalībvalsts, Komisija vai Aģentūra var 
pieprasīt pārbaudes Kopienas un 
ārpuskopienas valstīs.

Or. es

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pastiprināt visu to struktūru kontroli, kuras ietekmē zāļu kvalitāti, bet 
tā, lai tā būtu samērojama ar pieejamiem resursiem. 
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Grozījums Nr. 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc katras 1. punktā minētās pārbaudes 
kompetentā iestāde ziņo, vai ražotājs, 
importētājs vai vairumtirgotājs ievēro 
47. pantā un 84. pantā minētās labās 
ražošanas prakses un labās izplatīšanas 
prakses principus un pamatnostādnes vai 
tirdzniecības atļaujas turētājs atbilst 
IX sadaļā noteiktajām prasībām.

3. Pēc katras 1. punktā minētās pārbaudes 
kompetentā iestāde ziņo, vai ražotājs, 
importētājs, vairumtirgotājs, 
mazumtirgotājs vai starpnieks ievēro 
47. pantā un 84. pantā minētās labās 
ražošanas prakses, labās izplatīšanas, 
mazumtirdzniecības vai starpniecības
prakses principus un pamatnostādnes un 
vai tirdzniecības atļaujas turētājs atbilst 
IX sadaļā noteiktajām prasībām.

Kompetentā iestāde, kas veikusi pārbaudi, 
dara zināmu šo ziņojumu saturu ražotajam, 
importētājam, tirdzniecības atļaujas 
turētājam vai vairumtirgotājam, kam veikta 
pārbaude.

Kompetentās iestāde, kas veikusi pārbaudi, 
dara zināmu šo ziņojumu saturu ražotājam, 
importētājam, tirdzniecības atļaujas 
turētājam, vairumtirgotājam, 
mazumtirdzniecības atļaujas vai 
starpniecības atļaujas turētājam, kam 
veikta pārbaude.

Pirms ziņojuma pieņemšanas kompetentā 
iestāde ražotājam, importētājam, 
tirdzniecības atļaujas turētājam vai 
attiecīgajam vairumtirgotājam dod iespēju 
iesniegt atsauksmes.

Pirms ziņojuma pieņemšanas kompetentā 
iestāde ražotājam, importētājam, 
tirdzniecības atļaujas turētājam, 
attiecīgajam vairumtirgotājam, 
mazumtirgotājam vai starpniekam dod 
iespēju iesniegt atsauksmes.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ražotājiem ir jāievēro laba ražošanas prakse (LRP), vairumtirgotājiem ir jāievēro 
laba izplatīšanas prakse (LIP), turpretī mazumtirgotājiem un starpniekiem nav jāievēro 
nekāda atzīta standartprakse. Tādēļ, lai turpmāk pievērstos izplatīšanas ķēdes visvājākajam 
posmam, ir svarīgi panākt, ka mazumtirgotāji un starpnieki ievēro tādas vadlīnijas kā laba 
tirdzniecības prakse (LTP) un laba starpniecības prakse (LSP), kas īpaši izstrādāta personām 
vai subjektiem, kuri iesaistījušies šajā ķēdē kā zāļu mazumtirgotāji un starpnieki.
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Grozījums Nr. 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka persona 
ievēro Kopienas tiesību aktos paredzētās 
labas ražošanas prakses vai labas 
izplatīšanas prakses principus un 
pamatnostādnes, tad 90 dienu laikā pēc 
1. punktā minētās pārbaudes ražotājam, 
importētājam vai vairumtirgotājam izdod 
labas ražošanas prakses vai labas 
izplatīšanas prakses apliecību.

5. Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka persona 
ievēro Eiropas Savienības tiesību aktos 
paredzētās labas ražošanas prakses, labas 
izplatīšanas, labas mazumtirdzniecības vai 
labas starpniecības prakses principus un 
pamatnostādnes, tad 90 dienu laikā pēc 
1. punktā minētās pārbaudes ražotājam, 
importētājam, vairumtirgotājam, 
mazumtirgotājam vai starpniekam izdod 
labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas, 
labas mazumtirdzniecības vai labas 
starpniecības prakses apliecību.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ražotājiem ir jāievēro laba ražošanas prakse (LRP), vairumtirgotājiem ir jāievēro 
laba izplatīšanas prakse (LIP), turpretī mazumtirgotājiem un starpniekiem nav jāievēro 
nekāda atzīta standartprakse. Tādēļ, lai turpmāk pievērstos izplatīšanas ķēdes visvājākajam 
posmam, ir svarīgi panākt, ka mazumtirgotāji un starpnieki ievēro tādas vadlīnijas kā laba 
tirdzniecības prakse (LTP) un laba starpniecības prakse (LSP), kas īpaši izstrādāta personām 
vai subjektiem, kuri iesaistījušies šajā ķēdē kā zāļu mazumtirgotāji un starpnieki.

Grozījums Nr. 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kopienas datubāzē, ko Kopienas vārdā 
pārvalda aģentūra, dalībvalstis iekļauj 
informāciju par labas ražošanas prakses un

6. Kopienas datubāzē, ko Kopienas vārdā 
pārvalda Aģentūra, dalībvalstis iekļauj 
informāciju par labas ražošanas prakses,
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labas izplatīšanas prakses apliecībām, ko 
tās izdevušas.

labas izplatīšanas prakses, labas 
mazumtirdzniecības prakses un labas 
starpniecības prakses apliecībām, ko tās 
izdevušas.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ražotājiem ir jāievēro laba ražošanas prakse (LRP), vairumtirgotājiem ir jāievēro 
laba izplatīšanas prakse (LIP), turpretī mazumtirgotājiem un starpniekiem nav jāievēro 
nekāda atzīta standartprakse. Tādēļ, lai turpmāk pievērstos izplatīšanas ķēdes visvājākajam 
posmam, ir svarīgi panākt, ka mazumtirgotāji un starpnieki ievēro tādas vadlīnijas kā laba 
tirdzniecības prakse (LTP) un laba starpniecības prakse (LSP), kas īpaši izstrādāta personām 
vai subjektiem, kuri iesaistījušies šajā ķēdē kā zāļu mazumtirgotāji un starpnieki.

Grozījums Nr. 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kopienas datubāzē, ko Kopienas vārdā 
pārvalda aģentūra, dalībvalstis iekļauj 
informāciju par labas ražošanas prakses un
labas izplatīšanas prakses apliecībām, ko 
tās izdevušas.

6. Kopienas datubāzē, ko Kopienas vārdā 
pārvalda Aģentūra, dalībvalstis iekļauj 
informāciju par labas ražošanas prakses,
labas izplatīšanas prakses, labas 
mazumtirdzniecības prakses un labas 
starpniecības prakses apliecībām, ko tās 
izdevušas.

(Horizontāls grozījums; ja to apstiprina, 
attiecīgi jāgroza viss priekšlikums).

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu, ka visi piegādes ķēdes dalībnieki ir licencēti, visiem piegādes ķēdes dalībniekiem 
ir jāpārbauda savu piegādes ķēdes partneru atbilstība galvenajā datubāzē, ko izveidojusi un 
uztur Aģentūra (EMEA).
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Grozījums Nr. 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 15. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
111. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja 1. punktā minētās pārbaudes rezultāts 
liecina, ka persona nav ievērojusi labas 
ražošanas prakses vai labas izplatīšanas 
prakses principus un pamatnostādnes, kas 
noteikti Kopienas tiesību aktos, 
informāciju iekļauj 6. punktā minētajā 
Kopienas datubāzē.

7. Ja 1. punktā minētās pārbaudes rezultāts 
liecina, ka persona nav ievērojusi labas 
ražošanas prakses, labas izplatīšanas 
prakses, labas mazumtirdzniecības 
prakses vai labas starpniecības prakses
principus un pamatnostādnes, kas noteikti 
Kopienas tiesību aktos, informāciju iekļauj 
6. punktā minētajā Kopienas datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ražotājiem ir jāievēro laba ražošanas prakse (LRP), vairumtirgotājiem ir jāievēro 
laba izplatīšanas prakse (LIP), turpretī mazumtirgotājiem un starpniekiem nav jāievēro 
nekāda atzīta standartprakse. Tādēļ, lai turpmāk pievērstos izplatīšanas ķēdes visvājākajam 
posmam, ir svarīgi panākt, ka mazumtirgotāji un starpnieki ievēro tādas vadlīnijas kā laba 
tirdzniecības prakse (LTP) un laba starpniecības prakse (LSP), kas īpaši izstrādāta personām 
vai subjektiem, kuri iesaistījušies šajā ķēdē kā zāļu mazumtirgotāji un starpnieki.

Grozījums Nr. 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2001/83/EK
111.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem sīki izstrādātas 
pamatnostādnes, kurās nosaka 111. pantā 
minēto pārbaužu principus.

Komisija pieņem sīki izstrādātas 
pamatnostādnes, kurās nosaka 111. pantā 
minēto pārbaužu principus un jo īpaši 
Eiropas Savienības vai valsts struktūras, 
kas atbildīgas par pārbaužu veikšanu.
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Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina pirmo pārbaudi veikt triju gadu laikā pēc trešās valsts iekļaušanas 
111.b pantā minētajā sarakstā. Tā drīzāk būtu veicama pirms šīs valsts iekļaušanas sarakstā, 
jo arī saskaņā ar 51. panta 2. punktu atbildīgās amatpersonas ES uzņēmumos var 
nepārbaudīt ražojumus, ko saņem no valstīm, ar kurām Kopiena noslēgusi nolīgumus, kas 
garantē šo ražojumu atbilstību vajadzīgajam standartam.

Grozījums Nr. 353
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2001/83/EK
111.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc trešās valsts pieprasījuma Komisija, 
pieņemot lēmumu, iekļauj sarakstā šo 
valsti, ja tajā regulējums attiecībā uz 
aktīvajām vielām, ko eksportē uz Kopienu 
un attiecīgā kontrole un izpilde nodrošina 
sabiedrības veselības aizsardzību 
līdzvērtīgā mērā kā Kopienā. Īpaši ņem 
vērā:

1. Pēc trešās valsts pieprasījuma Komisija 
pārbauda, vai tajā regulējums attiecībā uz 
aktīvajām vielām un palīgvielām, ko 
eksportē uz Kopienu un attiecīgā kontrole 
un izpilde nodrošina sabiedrības veselības 
aizsardzību līdzvērtīgā līmenī kā Eiropas 
Savienībā. Ja minētā pārbaude to 
apstiprina, Komisija, pieņemot lēmumu, 
iekļauj sarakstā šo trešo valsti. Veicot šo 
pārbaudi, īpaši ņem vērā:

Or. en

Grozījums Nr. 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2001/83/EK
111.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc trešās valsts pieprasījuma Komisija, 
pieņemot lēmumu, iekļauj sarakstā šo 

1. Pēc trešās valsts pieprasījuma un pēc 
apmierinošiem pārbaudes rezultātiem, 



PE439.860v01-00 48/61 AM\808656LV.doc

LV

valsti, ja tajā regulējums attiecībā uz 
aktīvajām vielām, ko eksportē uz Kopienu 
un attiecīgā kontrole un izpilde nodrošina 
sabiedrības veselības aizsardzību 
līdzvērtīgā mērā kā Kopienā. Īpaši ņem 
vērā:

kurus guvusi saskaņā ar 111.a pantu 
atbildīgā struktūra, Komisija, pieņemot 
lēmumu, iekļauj sarakstā šo valsti, ja tajā 
regulējums attiecībā uz aktīvajām vielām, 
ko eksportē uz Kopienu un attiecīgā 
kontrole un izpilde nodrošina sabiedrības 
veselības aizsardzību līdzvērtīgā mērā kā 
Kopienā. Īpaši ņem vērā:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 51. panta 2. punktā paredzēto atbrīvojumu, tas, ka pirmā pārbaude ir veicama 
triju gadu laikā pēc trešās valsts iekļaušanas 111.b pantā minētajā sarakstā, nozīmētu, ka ES 
tirgū var laist ražojumus un tos piegādāt iedzīvotājiem, neveicot nekādas pārbaudes.

Grozījums Nr. 355
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2001/83/EK
111.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) labas ražošanas prakses pārbaužu 
regularitāti;

b) atkārtotu un iepriekš neizziņotu labas 
ražošanas prakses pārbaužu regularitāti;

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 356
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2001/83/EK
111.b pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 121. panta 2. punktā 
noteikto procedūru Komisija pieņem 
pamatnostādnes, kas sīki nosaka prasības, 
kuras minētas 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā.

2. Izmantojot deleģētus aktus saskaņā ar 
121.a pantu un ievērojot 121.b un 121.c 
panta nosacījumus, Komisija pieņem 
kritērijus, pēc kuriem sīki nosaka prasības, 
kas minētas 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 16. punkts
Direktīva 2001/83/EK
111.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sadarbībā ar Aģentūru un dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm Komisija regulāri 
pārbauda, vai ir izpildīti 1. punkta 
nosacījumi. Pirmā pārbaude notiek ne 
vēlāk kā 3 gadus pēc tam, kad valsts 
iekļauta sarakstā saskaņā ar 1. punktu.

3. Sadarbībā ar Aģentūru un dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm Komisija regulāri 
pārbauda, vai ir izpildīti 1. punkta 
nosacījumi. Pirmā pārbaude notiek ar 
mērķi apstiprināt atbilstību 1. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, un tai seko 
regulāras pārbaudes ne biežāk kā reizi 
3 gados.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 51. panta 2. punktā paredzēto atbrīvojumu, tas, ka pirmā pārbaude ir veicama 
triju gadu laikā pēc trešās valsts iekļaušanas 111.b pantā minētajā sarakstā, nozīmētu, ka ES 
tirgū var laist ražojumus un tos piegādāt iedzīvotājiem, neveicot nekādas pārbaudes.
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Grozījums Nr. 358
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka 
ir kompetents pārbaudīt, vai tiek ievērota 
laba ražošanas prakse vai, ciktāl tas 
attiecas uz vairumtirgotājiem, labas 
izplatīšanas prakse, kompetentās iestādes 
tās akreditē, kā minēts 46. panta f) punktā 
un 80. panta b) apakšpunktā.

svītrots

Or. es

Pamatojums

To revidentu akreditēšanu, kuru pienākums ir pārbaudīt, kā aktīvo sastāvdaļu ražotāji ievēro 
labu ražošanas praksi, vai pārbaudīt labu izplatīšanas praksi, nevar uzskatīt par iedarbīgu 
pasākumu, ņemot vērā vajadzīgos resursus un to, ka iedzīvotāji nesaņems nekādas papildu 
aizsardzības garantijas.

Grozījums Nr. 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka ir 
kompetents pārbaudīt, vai tiek ievērota 
laba ražošanas prakse vai, ciktāl tas attiecas 
uz vairumtirgotājiem, labas izplatīšanas 
prakse, kompetentās iestādes tās akreditē, 
kā minēts 46. panta f) punktā un 80. panta 
b) apakšpunktā.

Ja pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka ir 
kompetents pārbaudīt, vai tiek ievērota 
laba ražošanas prakse vai, ciktāl tas attiecas 
uz vairumtirgotājiem, laba izplatīšanas 
prakse, vai, ciktāl tas attiecas uz 
mazumtirgotājiem, laba 
mazumtirdzniecības prakse, vai, ciktāl tas 
attiecas uz starpniekiem, laba 
starpniecības prakse, kompetentās iestādes 
piešķir akreditāciju, kā minēts 46. panta 
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f) punktā un 80. panta b) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik ražotājiem ir jāievēro laba ražošanas prakse (LRP), vairumtirgotājiem ir jāievēro 
laba izplatīšanas prakse (LIP), turpretī mazumtirgotājiem un starpniekiem nav jāievēro 
nekāda līdzvērtīga prakse vai vadlīnijas. Tādēļ, lai turpmāk pievērstos izplatīšanas ķēdes 
visvājākajam posmam, ir svarīgi panākt, ka mazumtirgotāji ievēro tādas vadlīnijas kā laba 
tirdzniecības prakse (LTP) un starpnieki ievēro labu starpniecības praksi (LSP), kas īpaši 
izstrādāta personām vai subjektiem, kuri iesaistījušies šajā ķēdē kā zāļu mazumtirgotāji vai 
starpnieki.

Grozījums Nr. 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, piemērojot šo direktīvu, veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
par zālēm kompetento iestāžu un muitas 
iestāžu sadarbību.”

1. Dalībvalstis, piemērojot šo direktīvu, 
veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu par zālēm kompetento iestāžu 
un muitas iestāžu sadarbību. Šajā sakarībā 
dalībvalstis, kas strādā kopā ar veselības 
aprūpes speciālistiem, tostarp farmācijas 
nozares pārstāvjiem, veic vajadzīgos 
pasākumus, kas sekmē muitas darbinieku 
apmācību, lai tiem palīdzētu cīņā pret 
viltotām zālēm. 
Minēto sadarbību veicinās Komisijas 
īstenotas starptautiskas sadarbības 
programmas. 
2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu muitas darbiniekiem 
nepieciešamos resursus, un jo īpaši 
piegādā tehnoloģiju, kas ir ļoti svarīga 
viltotu zāļu atklāšanai.
3. Komisija sagatavo ziņojumu par 
attiecīgo rīcību, kas veikta 36 mēnešu 
laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas. 
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Or. fr

Pamatojums

Muitas darbinieku apmācīšana ir efektīvs veids, kā apkarot zāļu viltošanu. Tādēļ ir jāveic 
attiecīgie pasākumi, lai panāktu, ka muitas darbinieki saņem pienācīgu apmācību. Turklāt ir 
jānodrošina muitas darbiniekiem aprīkojums, kas vajadzīgs, cik vien iespējams, efektīvai 
pienākumu izpildei.

Grozījums Nr. 361
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.ba pants

Sankcijām, kas minētas 118.b pantā, ir 
jābūt līdzvērtīgām sankcijām, kuras 
parasti piemēro par nelikumīgām 
darbībām saistībā ar narkotikām, un tām 
jābūt vienādām visās dalībvalstīs atbilstīgi 
Eiropas Padomes Konvencijai par zāļu 
viltošanu un tamlīdzīgiem noziegumiem, 
kas apdraud sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo aizstāj grozījumu Nr. 44 ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 362
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.bb pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.bb pants
Komisija izveido tīklu, kurā iesaistīta 
Komisija, EMEA un dalībvalstu 
kompetentās iestādes, lai nodrošinātu 
apmaiņu ar informāciju par veiktajiem 
pasākumiem nolūkā apkarot zāļu 
viltošanu, cita starpā par spēkā esošo 
sankciju piemērošanas kārtību. Šis tīkls ir 
izveidots ar mērķi noteikt labāko praksi, 
un tam ir jāuzlabo sadarbība pārkāpumu 
novēršanas un noteikumu izpildes jomā. 
Komisija, EMEA un dalībvalstu 
kompetentās iestādes tīklā ievada 
informāciju par veiktajiem pasākumiem. 

Or. en

Pamatojums

Informācijas un labākās prakses apmaiņa palīdzēs uzlabot noteikumu izpildi un ieviest 
vienotu sankciju piemērošanas kārtību visā ES. Tajā pašā laikā Komisijai, EMEA un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm nav vajadzības katru gadu tīklā ziņot par veiktajiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 363
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.ca pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.ca pants
Komisija nodrošina, ka aizdomīgu 
ražojumu aizturēšana netraucē legālu 
ģenērisko zāļu tirdzniecību.
Komisija saskaņā ar Padomes 2003. gada 
22. jūlija Regulu (EK) Nr. 1383/2003 par 
muitas rīcību attiecībā uz precēm, par 
kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj 
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atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, 
un pasākumiem, ko veic attiecībā uz 
precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības, 
nodrošina, ka aizdomīgus ražojumus 
drīkst aizturēt uz īsu laiku, lai veiktu 
vajadzīgās pārbaudes, noskaidrojot, vai 
šie ražojumi, cita starpā aktīvās 
farmaceitiskās sastāvdaļas, nav viltotas.

Or. en

Pamatojums

Viltotu zāļu tirdzniecība aptver visu pasauli. Viltotu ražojumu aprite skar tranzīta zonas, kas 
būtu stingrāk jākontrolē, neradot šķēršļus likumīgai tirdzniecībai. Muitas iestādēm ir 
jārūpējas par slimnieku drošību, ņemot vērā sabiedrības veselības apsvērumus saistībā ar 
viltotu zāļu izplatīšanas un lietošanas draudiem un stiprinot sadarbību ar trešām valstīm, 
kuras nav pasargātas no minētajiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.ca pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.ca pants 
Komisija, strādājot kopā ar dalībvalstīm, 
atbalsta projekta sagatavošanu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas aizgādībā 
starptautiskai konvencijai cīņai pret zāļu 
viltošanu, lai noteiktu stingrākas 
sankcijas par šādu viltošanu. 

Or. fr

Pamatojums

Zāļu viltošanā ir iesaistījušies starptautiskie noziedzīgie tīkli, un rīcība, kas vērsta pret šo 
sabiedrības veselības problēmu, nevar aprobežoties ar Eiropu. 
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Grozījums Nr. 365
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.cb pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.cb pants
Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
veic saskaņotus pasākumus ar to trešo 
valstu kompetentajām iestādēm, kuru 
tranzīta zonās uzglabā zāles.
Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka aizdomīgu ražojumu 
aizturēšana nerada šķēršļus legālu 
ģenērisko zāļu tirdzniecībai. 
Saistībā ar starptautisko sadarbību 
Komisija atļauj aizturēt aizdomīgus 
ražojumus, lai būtu iespējams veikt 
vajadzīgās pārbaudes.

Or. fr

Pamatojums

Īpaša uzmanība ir jāpievērš tranzīta teritoriju uzraudzībai, sadarbojoties ar attiecīgo trešo 
valstu kompetentajām iestādēm. Galvenais uzsvars ir jāliek uz sabiedrības veselības 
apsvērumiem saistībā ar viltotu zāļu izplatīšanas draudiem, stiprinot sadarbību ar vietējām 
iestādēm un lai aizsargātu slimniekus.

Grozījums Nr. 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.cc pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.cc pants
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Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
organizē plašas sabiedrības informēšanas 
kampaņu, kas veltīta viltotu zāļu radītiem 
draudiem, cita starpā ar internetu 
saistītajam apdraudējumam.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā draudus sabiedrības veselībai un viltotu zāļu arvien plašāku tirdzniecību 
internetā, kā arī zāļu viltotāju rosību, ir svarīgi biežāk informēt sabiedrību par 
apdraudējumu, kas pastāv šajā jomā. 

Grozījums Nr. 367
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
121.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17a) Iekļauj šādu 121.a pantu: 
„121.a pants
Deleģēšana

1.Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus, kas 
minēti 52.b pantā, Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.
2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to vienlaikus ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 121.b un 
121.c pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 368
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
121.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17a) Iekļauj šādu 121.b pantu: 
„121.b pants

Deleģējuma atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 52.b pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
deleģēto pilnvaru iespējamo atsaukšanu, 
cenšas informēt otru iestādi un Komisiju 
saprātīgā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, un 
atsaukšanas iespējamos iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu pārtrauc 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlāk, kā norādīts 
lēmumā. Tas neietekmē jau pieņemto 
deleģēto aktu spēkā esamību. To publicē 
„Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”.” 

Or. en

Grozījums Nr. 369
Marisa Matias

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
121.c pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17a) Iekļauj šādu 121.c pantu: 
„121.c pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
iebilst pret deleģētu aktu divu mēnešu 
laikā pēc paziņošanas dienas. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laiku var pagarināt par diviem mēnešiem. 
2. Ja nedz Eiropas Parlaments, nedz 
Padome nav iebildusi pret deleģēto aktu, 
to publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī” un tas stājas spēkā tur 
norādītajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret pieņemto deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas iebilst pret 
deleģēto aktu, norāda iebildumu 
iemeslus.”

Or. en

Grozījums Nr. 370
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Šī direktīva nekādā veidā neskar 
dalībvalstu tiesības ierobežot vai aizliegt 
recepšu zāļu pārdošanu internetā.

Or. it

Pamatojums

Pašlaik lielākā daļa dalībvalstu ierobežo farmācijas līdzekļu tirdzniecību internetā. Šādi 
ierobežojumi, cita starpā, mazina viltotāju iespējas padarīt viltotas zāles pieejamas 
iedzīvotājiem. Tas ir sabiedrības veselības interesēs, kā arī saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, tāpēc šiem ierobežojumiem jāpaliek spēkā.
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Grozījums Nr. 371
Marina Yannakoudakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas ir jāievieš 
šajā tiesību aktā interneta aptiekām 
noteiktās drošuma pazīmes. Komisija arī 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu par 
Direktīvas 2001/83/EK 54. panta 
o) apakšpunktā minēto drošuma pazīmju 
ieviešanu, arī saistībā ar interneta 
aptiekām, un par to, cik lielā mērā tās 
veicinājušas viltotu zāļu skaita 
samazināšanos Eiropas legālajā piegādes 
ķēdē. Ziņojumā jāiekļauj citu zāļu 
kategoriju un interneta aptieku drošuma 
pazīmju novērtējums, tostarp attiecībā uz 
bezrecepšu zālēm atbilstīgi 
Direktīvas 2001/83/EK VI sadaļai. 
Komisija vajadzības gadījumā viena gada 
laikā pēc šā ziņojuma publicēšanas 
iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

Or. en

Pamatojums

Interneta aptiekām ir liela nozīme viltotu zāļu tirdzniecībā, tāpēc jebkādas drošuma pazīmes, 
kas iestrādātas šajās vietnēs ar minētā tiesību akta palīdzību, ir jāpārskata ik pēc diviem 
gadiem. Dažas bezrecepšu zāles arī ir neaizsargātas pret viltošanu, tādēļ tās arī ir jāiekļauj 
šajā pārskatīšanā, un Komisijai jāapsver iespēja to izdarīt, pamatojoties uz riska 
novērtējumu.
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Grozījums Nr. 372
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Triju gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei novērtējuma 
ziņojumu par Direktīvas 2001/83/EK 
54. panta o) apakšpunktā minēto drošuma 
pazīmju ieviešanu un par to, cik lielā 
mērā tās veicinājušas viltotu zāļu skaita 
samazināšanos legālajā piegādes ķēdē 
Eiropas Savienībā. Ziņojumā jo īpaši 
izvērtē, cik lietderīgi būtu attiecināt šīs 
drošuma pazīmes uz citām zāļu 
kategorijām, tostarp uz bezrecepšu zālēm 
atbilstīgi Direktīvas 2001/83/EK 
VI sadaļai.

Or. fr

Pamatojums

Jebkādas zāles ir īpašs ražojums, kam viltošanas gadījumā var būt postoša ietekme uz 
slimnieka veselību.

Grozījums Nr. 373
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Šīs direktīvas noteikumi neskar 
dalībvalstu tiesības ierobežot vai aizliegt 
recepšu zāļu pārdošanu internetā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik lielākajā daļā dalībvalstu recepšu zāļu pārdošana internetā ir ierobežota.  Šādu 
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ierobežojumu saglabāšana kalpo sabiedrības veselības interesēm un ir saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, šiem ierobežojumiem jāpaliek spēkā.

Grozījums Nr. 374
Crescenzio Rivellini

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Saskaņā ar subsidiaritātes principu, 
kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā, šī direktīva nekādā 
veidā neskar dalībvalstu tiesības ierobežot 
vai aizliegt recepšu zāļu pārdošanu 
internetā. 

Or. it

Pamatojums

Pašlaik lielākā daļa dalībvalstu ierobežo farmācijas līdzekļu tirdzniecību internetā. Šādi 
ierobežojumi izrādījās efektīvi, lai mazinātu viltotāju iespējas padarīt viltotas zāles pieejamas 
iedzīvotājiem. Šādu ierobežojumu saglabāšana kalpo sabiedrības veselības interesēm un ir 
saskaņā ar subsidiaritātes un samērīguma principu, tādēļ tiem jāpaliek spēkā, ja ir pierādīta 
to efektivitāte zāļu viltošanas novēršanā.  


