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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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
(COM(2008)0668 – C6 – 0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0668),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija 
iesniedz Parlamentam priekšlikumu (C6-0513/2008),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. norāda, ka direktīvas priekšlikumā dažu noteikumu formulējums attiecībā uz īstenošanas 
pasākumu pieņemšanu būs jāpielāgo, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. un 291. pantu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir ne tikai izveidot darboties spējīgu iekšējo zāļu tirgu, bet arī 
nodrošināt augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni ES.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kopienā satraucošā apmērā atklāj 
aizvien vairāk zāļu, kuras ir viltotas 
saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai 
avotu. Šīs zāles parasti satur nestandarta 
vai viltotas sastāvdaļas, nesatur sastāvdaļas 
vai satur sastāvdaļu nepareizās devās (tas 
attiecas arī uz aktīvajām vielām), tādējādi 
ir nopietni apdraudēta sabiedrības veselība.

(2) Kopienā satraucošā apmērā atklāj 
aizvien vairāk zāļu, kuras ir viltotas 
saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai 
avotu. Šīs zāles parasti satur nestandarta 
vai viltotas sastāvdaļas, nesatur sastāvdaļas 
vai satur sastāvdaļu nepareizās devās (tas 
attiecas arī uz aktīvajām vielām), tādējādi 
ir nopietni apdraudēta sabiedrības veselība 
un mazināta sabiedrības uzticēšanos 
zālēm.

Or. en

Pamatojums

Viltotas zāles var ievērojami mazināt cilvēku uzticēšanos zālēm.

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šī direktīva neskar intelektuālā un 
rūpnieciskā īpašuma noteikumus, un tās 
mērķis ir nepieļaut viltotu zāļu nonākšanu 
legālas izplatīšanas ķēdē.

Or. en
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Pamatojums

Šajā direktīvā lielākā uzmanība jāpievērš zāļu ietekmei uz sabiedrības veselību, nevis jārisina 
iespējamās problēmas saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai patenttiesībām.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāatbalsta Eiropas Padomes jaunās 
konvencijas projekts pret zāļu viltošanu 
un līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem 
saistībā ar sabiedrības veselības 
apdraudējumu, kuras parakstīšanas 
procedūru plānots sākt 2010. gadā.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgs saistošs konvencijas veida starptautiskais tiesību akts, kura mērķis ir ieviest 
jaunu likumdošanas kārtību, ietverot jaunu noziedzīgā nodarījuma veidu saistībā ar 
farmācijas noziegumiem, lai noteiktu īpašus sodus par zāļu viltošanu un zemu kvalitāti un 
ieviestu noteikumus, ar kuriem reglamentē piekritību, paredzot ņemt vērā farmācijas 
noziegumos cietušo intereses.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Ir aplēsts, ka vairāk nekā 
50 % gadījumu viltotas ir zāles, kas 
iegādātas tīmekļa vietnēs, kuru faktiskās 
adreses tiek slēptas. Tādēļ legāli 
pasūtījumi pa pastu vai no interneta 
aptiekām ir jānodala no nelegālas 
piegādes ķēdes, ko īsteno ar nekontrolētu 
iegādi internetā. Dalībvalstīm ir 
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jānodrošina, ka atbildīgās iestādes 
pastāvīgi uzrauga zāļu pārdošanu 
internetā. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā dažas dalībvalstis atzīst, ka pārdošana internetā ir daļa no legālas piegādes ķēdes, ir 
jāņem vērā pārdošana internetā. Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā darba grupa 
zāļu viltošanas novēršanai (IMPACT) ir aplēsusi, ka vairāk nekā 50 % gadījumu tiek viltotas 
zāles, kas iegādātas nelegālās tīmekļa vietnēs, kuru faktiskās adreses tiek slēptas. Līdz ar to 
šo situāciju nedrīkst ignorēt un tā ir jāietver direktīvā.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Eiropas iedzīvotāji ir jāinformē par 
veselības apdraudējumu, ko var radīt 
produktu pasūtīšana nekontrolētās 
tīmekļa vietnēs vai ar nelegālas piegādes 
ķēdes starpniecību. Komisijai, 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, ir jāpieņem 
pasākumi, lai palielinātu sabiedrības 
informētību par riskiem, kas saistīti ar 
zāļu iegādi internetā. Sabiedrības 
izglītošanas kampaņās iedzīvotāji ir 
jāinformē par to, vai viņu izmantotā 
interneta aptieka ir valsts iestāžu oficiāli 
reģistrēta un kontrolēta.

Or. en

Pamatojums

Informētības palielināšana ir izšķirošs elements cīņā pret viltotu zāļu piegādi ar interneta 
starpniecību. Informācijas pasākumiem ir izšķiroša nozīme, jo informēts un zinošs patērētājs 
var izvairīties no viltotu zāļu iegādes.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārvadātājiem ir nozīmīga vieta izplatīšanas ķēdē. Komisija cenšas lielāku uzmanību pievērst 
tādām darbībām kā tirdzniecība un starpniekdarījumi, jo tieši šis ir vājākais posms, uz kuru 
pagaidām neattiecina pārskatatbildību un saistības. Līdz ar to darbības jomā nepārprotami ir 
jāietver gan tirgotāji, gan starpnieki.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

identifikāciju, autentiskuma noteikšanu un 
izsekojamību. Ieviešot obligātās drošuma 
pazīmes recepšu zālēm, pienācīgi jāņem 
vērā konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko zāļu un palīgvielu, 
īpatnības.

Ņemot vērā cenu un bijušos viltošanas 
gadījumus Kopienā un ārzemēs, tas ietver 
viltojumu risku, kā arī, ņemot vērā 
attiecīgo produktu konkrētās īpašības vai 
ārstējamo parādību nopietnību, viltojumu 
ietekmi uz sabiedrības veselību.
Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā Komisijai ir 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojums par 
Direktīvas 2001/83/EK 54. panta 
o) punktā minēto drošuma pazīmju 
piemērošanu un aprēķināto pozitīvo 
ietekmi uz viltoto zāļu apjoma 
samazinājumu legālas piegādes ķēdē 
Eiropā. Ziņojumā jāiekļauj zāļu citu 
kategoriju drošuma pazīmju novērtējums, 
tostarp attiecībā uz bezrecepšu zālēm, kā 
noteikts Direktīvas 2001/83/EK VI sadaļā.

Or. en

Pamatojums

Paredzēto drošuma pazīmju ietekmes novērtējums jāveic ik pēc pieciem gadiem. Tādējādi 
varēs novērtēt šo pazīmju pozitīvo ietekmi uz viltoto zāļu apjoma samazinājumu legālas 
piegādes ķēdē. Šajā novērtējumā jāparedz iespēja Eiropas mērogā piemērot saskaņotas 
drošuma pazīmes bezrecepšu zālēm. Pašreizējā situācijā piemēroti un atbilstīgi ir drošuma 
pazīmes attiecināt tikai uz recepšu zālēm. Jāizvairās no nevajadzīga regulatīvā sloga, lai 
nepieļautu, ka Eiropas iedzīvotājiem rodas papildu izmaksas.  
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Uz pārpakotājiem jāattiecina tie paši rīcības standarti, kas uz oriģinālā produkta ražotāju, un 
jānodrošina tāda pati produkta integritātes pakāpe. Pārpakotājiem jānodrošina, lai viņu 
darbības rezultātā piegādes ķēdē nenonāktu viltotas zāles. Ņemot vērā pārpakotāju darbības 
raksturu, viņiem ir pienākums ne tikai pret pacientiem un veselības aprūpes darbiniekiem, bet 
arī pret oriģinālā produkta ražotāju un tirdzniecības atļaujas īpašnieku, ar kuru produktiem 
viņi veic darbības.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Būtisku veselības apdraudējumu rada arī viltotas palīgvielas, tādēļ tās jāietver šīs direktīvas 
darbības jomā. Viltotas palīgvielas var izraisīt smagas sekas (1995. gadā Haiti reģistrēti 
89 nāves gadījumi un 1996. gadā vismaz 59 bērnu nāves gadījumi; 1998. gadā Indijā dzīvību 
zaudēja 30 bērni).

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Aktīvās farmaceitiskās vielas, kas 
ražotas trešo valstu rūpnīcās, jāpārbauda 
ne tikai regulārās pārbaudēs vai 



PR\800835LV.doc 13/40 PE430.883v02-00

LV

konstatētās neatbilstības dēļ veiktās 
pārbaudēs, bet jāveic arī riska analīze un 
ar datiem pamatotas mērķtiecīgas 
pārbaudes un izmeklēšanas.

Or. en

Pamatojums

Regulāras pārbaudes ir samērā mazefektīvas viltotu zāļu atklāšanā, taču riska analīze un 
mērķtiecīgas pārbaudes ir daudz efektīvākas.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm jānosaka efektīvas 
sankcijas par pārkāpumiem saistībā ar 
viltotām zālēm. Šīm sankcijām jābūt 
vismaz līdzvērtīgām tām, ko parasti 
piemēro par nelikumīgām darbībām 
saistībā ar narkotikām. Komisija var 
noteikt vispārējas pamatnostādnes par 
šādu efektīvu kriminālsankciju kārtību. 
Direktīvā 2001/83/EK jāietver īpaši 
noteikumi par jauno drošuma pazīmju 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Stingrākai piemērošanai šajā jomā ir izšķiroša nozīme. Sankcijas būs lietderīgs instruments, 
lai atturētu no nelikumīgām darbībām. Lai sankcijas būtu efektīvas, jāpanāk vienāda sankciju 
piemērošanas kārtība visā ES nolūkā nodrošināt, ka likumpārkāpēji darbības veikšanai nevar 
izvēlēties dalībvalsti, kurā ir vājāka sankciju piemērošanas kārtība. Kriminālsankciju 
piemērošanas jomas paplašināšana, iekļaujot pārkāpumus saistībā ar viltotām zālēm un 
īpašus noteikumus par jauno drošuma pazīmju piemērošanu, nodrošinās pacientiem 
efektīvāku aizsardzību.
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Zāļu viltošana ir globāla problēma, 
kas jārisina, īstenojot efektīvu un 
pastiprinātu starptautisko koordināciju un 
sadarbību, lai nodrošinātu pretviltošanas 
stratēģiju lielāku efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Lai apkarotu zāļu viltošanu, būtiska ir pastiprināta starptautiskā sadarbība un koordinācija 
starp tādām valdības struktūrām kā veselības aprūpes, policijas, muitas, vietējās 
administrācijas un tiesu iestādes.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ņemot vērā to, ka mērķi, proti, 
nodrošināt zāļu iekšējā tirgus darbību, 
vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa 
sabiedrības veselības aizsardzību pret 
zālēm, kas ir nelegālas viltotas identitātes, 
ražošanas vēstures vai avota dēļ, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, jo tās nevar individuāli 
pieņemt saskaņotus Kopienā piemērojamus 
pasākumus, šo mērķi var labāk sasniegt 
Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(18) Ņemot vērā to, ka mērķi, proti, 
nodrošināt zāļu iekšējā tirgus darbību, 
vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa 
sabiedrības veselības aizsardzību pret 
zālēm, kas ir nelegālas viltotas identitātes, 
ražošanas vēstures vai avota dēļ, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, jo tās nevar individuāli 
pieņemt saskaņotus Kopienā piemērojamus 
pasākumus, šo mērķi var labāk sasniegt 
Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Var 
turpināt piemērot dalībvalstīs spēkā 
esošos stingrākos drošības pasākumus. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kuri 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.
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Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja dalībvalstīm turpināt stingrāku tiesību aktu piemērošanu.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Direktīvas 1. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu 2.a punktu:
2.a) Viltotas zāles 
Visas zāles, kurām ir viltota
a) identitāte, tostarp iepakojums, 
marķējums, nosaukums un sastāvs 
attiecībā uz zāļu jebkādām sastāvdaļām 
un iedarbības stiprumu, un/vai 
b) izcelsme, tostarp ražotājs, ražotājvalsts, 
izcelsmes valsts, tirdzniecības atļaujas 
īpašnieks, un/vai
c) ražošanas vēsture, tostarp uzskaites dati 
un dokumenti saistībā ar izplatīšanas 
kanāliem.
Šī definīcija nav saistīta ar intelektuālā 
un rūpnieciskā īpašuma tiesību un 
patenttiesību pārkāpumiem.  

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga viltotu zāļu definīcija, jo pašreiz nav skaidrības par to, ko uzskata par viltotām 
zālēm. Šajā direktīvā lielākā uzmanība jāpievērš zāļu ietekmei uz sabiedrības veselību, nevis 
jārisina iespējamās problēmas saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai patenttiesībām.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a) Direktīvas 1. pantā aiz 2.a punkta 
iekļauj šādu 2.b punktu:
2.b) Aktīvā farmaceitiskā viela
Jebkura viela vai vielu maisījums, ko 
paredzēts izmantot zāļu ražošanā un kas 
pēc izmantošanas ražošanā kļūst pat 
attiecīgo zāļu aktīvo vielu. Šādas vielas ir 
paredzētas, lai nodrošinātu farmaceitisko 
iedarbību vai citu tiešu efektu, veicot 
slimības diagnostiku, ārstēšanu, 
simptomu mazināšanu, ārstnieciskas 
procedūras vai profilaksi, un lai 
iedarbotos uz cilvēka organisma struktūru 
un funkcijām.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga aktīvās farmaceitiskās vielas definīcija. Definīcija atbilst labas ražošanas 
prakses pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b) Direktīvas 1. pantā aiz 3. punkta 
iekļauj šādu 3.a punktu:
3.a) Palīgviela 
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Viela vai sastāvdaļa, kas nav aktīvā 
farmaceitiskā viela un nav iepakošanas 
materiāls, un ko ir paredzēts izmantot zāļu 
ražošanā.

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga palīgvielas definīcija. Palīgviela ir būtisks galīgā zāļu sastāva elements, ko 
absorbē cilvēka organisms, un līdz ar to viltotas palīgvielas rada sabiedrības veselības 
apdraudējumu. 

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

”17.a Tirgošanās ar zālēm ”17.a Tirdzniecība
Visas darbības, kuras ietver neatkarīgas 
sarunas citas personas vārdā par zāļu 
pārdošanu vai pirkšanu vai rēķinu 
izrakstīšanu par zālēm, vai ar zālēm 
saistītu starpniecību, izņemot zāļu piegādi 
sabiedrībai, un kuras neatbilst definētajai 
izplatīšanai vairumtirdzniecībā.”

Visas darbības, kuras ietver neatkarīgas 
sarunas citas personas vārdā par zāļu, 
aktīvo farmaceitisko vielu un palīgvielu
pārdošanu vai pirkšanu vai rēķinu 
izrakstīšanu par zālēm, aktīvajām 
farmaceitiskajām vielām un palīgvielām, 
izņemot to piegādi sabiedrībai, un kuras 
neatbilst definētajai izplatīšanai 
vairumtirdzniecībā.”

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecība attiecas ne tikai uz zālēm, bet arī uz aktīvajām farmaceitiskajām vielām un 
palīgvielām; tas skaidri jānorāda tekstā.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Direktīvas 1. pantā aiz 17.a punkta 
iekļauj šādu 17.b punktu:
”17.b Starpniecība
Visas darbības, kas ietver citas juridiskās 
vai fiziskās personas vārdā veiktu 
neatkarīgu starpniecību saistībā ar zāļu, 
aktīvo farmaceitisko vielu un palīgvielu 
pārdošanu vai pirkšanu un kas neietver 
fiziskas manipulācijas, izņemot šā panta 
17. punktā minēto piegādi 
mazumtirdzniecībai un izplatīšanu 
vairumtirdzniecībā.”

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecība ir jānošķir no starpniecības.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/83/EK
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

”3) Neatkarīgi no 1. punkta un 3. panta 
4. punkta šīs direktīvas IV sadaļu piemēro 
zālēm, kas paredzētas tikai eksportam un 
starpproduktiem, un aktīvajām vielām, ko 
lieto kā izejvielas.”

”3) Neatkarīgi no 1. punkta un 3. panta 
4. punkta šīs direktīvas IV sadaļu piemēro 
zālēm, kas paredzētas tikai eksportam un 
starpproduktiem, un aktīvajām vielām, ko 
lieto kā izejvielas un palīgvielas.”

Or. en
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Pamatojums

Būtisku veselības apdraudējumu var radīt arī viltotas palīgvielas, tādēļ tās jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts –a apakspunkts
Direktīva 2001/83/EK
46. pants – f apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

”f) viņš ievēro labas zāļu ražošanas prakses 
principus un pamatnostādnes un par 
izejvielām izmanto tikai aktīvās vielas, 
kuras ražotas saskaņā ar sīki izstrādātām 
izejvielu labas ražošanas prakses 
pamatnostādnēm. Tādēļ tirdzniecības 
atļaujas turētājs vai nu pats, vai ar tādas 
struktūras starpniecību, kuru šim 
uzdevumam akreditējusi dalībvalsts 
kompetentā iestāde, pārbauda, vai aktīvās 
vielas ražotājs ievēro labu ražošanas 
praksi.”

”f) viņš ievēro labas zāļu ražošanas prakses 
principus un pamatnostādnes un par 
izejvielām izmanto tikai aktīvās vielas, 
kuras ražotas un izplatītas saskaņā ar sīki 
izstrādātām izejvielu labas ražošanas un 
izplatīšanas prakses pamatnostādnēm. 
Tādēļ tirdzniecības atļaujas turētājs vai nu 
pats, vai ar tādas struktūras starpniecību, 
kuru šim uzdevumam akreditējusi 
dalībvalsts kompetentā iestāde, pārbauda, 
vai aktīvās vielas ražotājs ievēro labu 
ražošanas praksi. Uz palīgvielām attiecas 
tie paši labas ražošanas un izplatīšanas 
prakses nosacījumi.”

Or. en

Pamatojums

Viltot var arī palīgvielas, līdz ar to tās var radīt sabiedrības veselības apdraudējumu. Tāpēc 
arī uz palīgvielām jāattiecina tie paši nosacījumi, kas uz aktīvajām vielām.  

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
46. pants – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Pievieno šādu ga) punktu:
”ga) viņam jāpārbauda aktīvo vielu un 
palīgvielu autentiskums un kvalitāte.” 
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Or. en

Pamatojums

Viltot var arī palīgvielas, līdz ar to tās var radīt sabiedrības veselības apdraudējumu. Tāpēc 
jāpārbauda to autentiskums un kvalitāte.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2001/83/EK
46.b pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās ražotas, piemērojot labas ražošanas 
prakses standartus, kas ir vismaz 
līdzvērtīgi Kopienas noteiktajiem, un

a) tās ražotas rūpnīcās, kuras atbilst ES 
labas ražošanas praksei vai standartiem, 
kas ir vismaz līdzvērtīgi Kopienas 
noteiktajiem. Par atbilstību labas 
ražošanas praksei pārliecinās, veicot 
pārbaudes, un

Or. en

Pamatojums

Jāpārbauda visas trešo valstu rūpnīcas, kurās ražo Eiropas zālēs izmantotās aktīvās 
farmaceitiskās vielas.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2001/83/EK
46.b pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tām pievienots rakstveida apstiprinājums 
no eksportētājas trešās valsts, ka labas 
ražošanas prakses standarti, kuri 
piemērojami ražotnē, kur ražota eksportētā 
aktīvā viela, ir vismaz līdzvērtīgi Kopienas 
noteiktajiem un ka ražotnē notiek kontrole 
un izpilde, kura nodrošina, ka no šīs labās 
ražošanas prakses nevar izvairīties.

b) tām pievienots rakstveida apstiprinājums 
no eksportētājas trešās valsts, ka labas 
ražošanas prakses standarti, kuri 
piemērojami ražotnē, kur ražota eksportētā 
aktīvā viela, ir vismaz līdzvērtīgi Kopienas 
noteiktajiem un ka ražotnē notiek labas 
ražošanas prakses regulāra kontrole un 
efektīva izpilde, kura nodrošina
sabiedrības veselības aizsardzību, kas ir 
vismaz līdzvērtīga Kopienā noteiktajai, un 
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gadījumos, ja konstatē neatbilstību, 
eksportētāja trešā valsts šo informāciju 
nekavējoties paziņo Kopienai.

Or. en

Pamatojums

Aizsardzības līmenim trešās valstīs jābūt vismaz līdzvērtīgam Kopienā noteiktajam. 
Gadījumos, ja konstatē neatbilstību, eksportētājai trešai valstij šī informācija nekavējoties 
jāpaziņo Kopienai.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
47. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Par izejvielām izmantoto aktīvo vielu 
labas ražošanas prakses principus, kas 
minēti 46. panta f) punktā un 46.b pantā, 
pieņem sīki izstrādātu pamatnostādņu 
veidā.” 

“Par izejvielām un palīgvielām izmantoto 
aktīvo vielu labas ražošanas un 
izplatīšanas prakses principus, kas minēti 
46. panta f) punktā un 46.b pantā, pieņem 
sīki izstrādātu pamatnostādņu veidā.”

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/83/EK
52.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par izejvielām izmantoto aktīvo vielu 
importētāji un ražotāji, kas reģistrēti 
Kopienā, paziņo savu adresi tās dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kurā tie reģistrēti.

Par izejvielām un palīgvielām izmantoto 
aktīvo vielu importētāji, ražotāji un 
izplatītāji, kas reģistrēti Kopienā, paziņo 
savu adresi tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā tie reģistrēti.

Or. en
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Grozījums Nr. 28

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. Attiecībā 
uz ģenēriskajām zālēm, kurām saskaņā ar 
VI sadaļu vajadzīga ārsta recepte, 
drošuma pazīmes ir obligātas, ja Komisija 
to uzskata par vajadzīgu, pamatojoties uz 
riska analīzes pieeju saskaņā ar 
54.a panta 4) punktu.”

Or. en

Pamatojums

Recepšu zālēm obligāti jāpiemēro drošuma pazīmes. Ģenēriskajām zālēm tās jāpiemēro, 
pamatojoties uz riska novērtējumu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) noteikt pēc iespējas zemākas papildu 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Drošuma pazīmes jāsaskaņo, pamatojoties uz skaidriem kritērijiem. Tām arī jānodrošina, ka 
palīgvielas nav viltotas. Turklāt papildu izmaksas jānosaka pēc iespējas zemākas. 
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes uzskata par 
līdzvērtīgām, ja ar tām panāk sākotnējai 
drošuma pazīmei līdzvērtīgu efektivitātes 
līmeni, nodrošinot identificēšanu, 
autentiskumu, izsekojamību un 
nepieļaujot sastāva izmaiņas, kā arī 
nodrošinot līdzvērtīgu tehniskās 
sarežģītības pakāpi attiecībā uz
tiražēšanu.

Or. en

Pamatojums

Uz pārpakotājiem jāattiecina tie paši rīcības standarti, kas uz sākotnējo ražotāju, un 
jānodrošina tāda pati produkta integritātes pakāpe.

Grozījums Nr. 31

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) sabiedrības veselības apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības aizsardzība ir ļoti būtiska.
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Grozījums Nr. 32

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 konkrētām ģenēriskajām zālēm vai 
ģenērisko produktu kategorijām var 
atkāpties no šā panta 1. punkta a) līdz 
c) apakšpunktā minētajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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.”

Or. en

Pamatojums

Šis tiesību akts paredzēts, lai aizsargātu, nevis rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības, 
bet gan sabiedrības veselību. Savukārt, komerciāli konfidenciāla informācija ir tiešām 
jāaizsargā.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunks
Direktīva 2001/83/EK
80. pants – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Direktīvas 80. pantā aiz c) punkta 
iekļauj šādu ca) punktu:
ca) viņiem jāpārbauda, vai iepirktās zāles 
nav viltotas, pārliecinoties par ārējā 
iepakojuma drošuma pazīmes 
autentiskumu;

Or. en

Pamatojums

Ikvienam legālas piegādes ķēdē iesaistītajam ir jāpārliecinās par iepirkto zāļu autentiskumu; 
vienīgi tā var novērst, lai legālas piegādes ķēdē, mainot zāļu īpašnieku, nenonāktu viltotas 
zāles.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 13. punkts – a apakšpunks
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,
– partijas numuru,
– tirdzniecības atļaujas reģistrācijas 
numuru;

Or. en
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Pamatojums

Starpniecības darījumi ir jāiekļauj, jo tos reglamentē un uzskaita paviršāk nekā tirdzniecības 
darījumus. Ar šo direktīvu ir jānovērš regulējuma trūkumi, iekļaujot starpniecības darījumus 
un tādējādi rūpīgāk pārbaudot legālas piegādes ķēdes darbību.

Grozījums Nr. 36

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

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 produktiem, par ko 
konstatē vai par ko ir aizdomas, ka tie 
neatbilst šīs direktīvas 6. panta 1) punkta 
noteikumiem:

šīs direktīvas 6. panta 1. punkta 
pārkāpumu;

Turklāt, ja šie pārkāpumi vai aizdomas par
pārkāpumiem saistīti ar viltotām zālēm, 
tiek informēts gan ražošanas atļaujas, gan 
tirdzniecības atļaujas turētājs.”

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

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.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Direktīva 2001/83/EK
85.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izplatīšanu 
vairumtirdzniecībā trešās valstīs 
nepiemēro 76. pantu 80. panta c) un 
i) punktu, 81. un 82. pantu. Turklāt, ja 
zāles tieši saņem no trešās valsts, 
nepiemēro 80. panta b) punktu.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nepieļautu viltotu zāļu 
izplatīšanu un nodrošinātu, ka no to 
teritorijas viltotas zāles netiek eksportētas 
uz trešajām valstīm. Šī direktīva neskar 
Stambulas konvencijas noteikumus par 
zāļu piegādi trešām valstīm ārkārtas 
situācijās.  
Par visām zāļu piegādēm personai, kurai 
ir atļauja vai kura ir tiesīga piegādāt zāles 
trešo valstu sabiedrībai, pilnvarotais 
vairumtirgotājs veic uzskaiti vai nu ar 
pirkšanas/pārdošanas rēķiniem, vai 
datorā, vai kādā citā veidā, par katru 
darījumu ar saņemtajām vai nosūtītajām 
zālēm norādot vismaz šādu informāciju:
– datumu,
– zāļu nosaukumu,
– saņemto vai nosūtīto daudzumu,
– attiecīgi piegādātāja vai saņēmēja 
nosaukumu un adresi.
Pilnvarotais vairumtirgotājs minētos 
uzskaites datus glabā piecus gadus, un šos 
datus uzrāda kompetentajām iestādēm 
pārbaužu veikšanas laikā.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo direktīvu jācenšas arī samazināt viltotu zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā trešās 
valstīs. Piemērojot vājākus noteikumus par eksportu vai tranzītu uz trešām valstīm, tiks 
kompromitēti Kopienas centieni nostiprināt starptautisko sadarbību cīņā pret viltotu zāļu 
izplatīšanu. Līdz ar to izņēmumi nav pieļaujami. Tomēr Stambulas konvencijas noteikumus 
vajadzētu piemērot zālēm, kuras uz trešām valstīm nosūta humanitāriem mērķiem kā 
palīdzību tiem, kas cietuši no dabas stihijām vai līdzīgām katastrofām.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personas, kas tirgojas ar zālēm, nodrošina, 
lai tirgotajām zālēm būtu tirdzniecības 
atļauja, kas piešķirta saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 726/2004 vai ko piešķīrušas 
dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar 
šo direktīvu. Papildus tam piemēro 
80. panta d) līdz h) punkta prasības.

Personas, kas tirgojas vai veic 
starpniecības darījumus ar zālēm, 
nodrošina, lai tirgotajām vai starpniecības 
darījumos izmantotajām zālēm būtu 
tirdzniecības atļauja, kas piešķirta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 vai ko 
piešķīrušas dalībvalsts kompetentās 
iestādes saskaņā ar šo direktīvu. Papildus 
tam piemēro 80. panta b) līdz h) punkta 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka tirgotāji un starpnieki ievēro noteiktus drošības standartus, nepietiek 
tikai ar paziņošanu. Turklāt tirgotāji un starpnieki ir atbildīgi par veiktajām darbībām un 
saucami pie atbildības, ja notikusi viltošana; minētā atļauja palīdzētu sasniegt šos mērķus.

Grozījums Nr. 39

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

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

85.c pants
1. Komisija ievieš interneta aptieku 
tīmekļa vietnēm paredzētu Kopienas 
logotipu, lai sabiedrība varētu konstatēt, 
vai attiecīgā tīmekļa vietne, kurā piedāvā 
iegādāties 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 riskiem, kas 
saistīti ar zāļu iegādi internetā. 
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.
2. Dalībvalstis veic piemērotus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visām 
dalībvalstu teritorijā reģistrētajām 
interneta aptieku tīmekļa vietnēm ir saite 
ar 1. punktā minēto Kopienas logotipu, un 
lai nepieļautu, ka logotipu izmanto 
nereģistrētu interneta aptieku tīmekļa 
vietnēs un veido saiti ar 1. punktā minēto 
galveno tīmekļa vietni. 

Or. en

Pamatojums

Internets ir galvenais ceļš, pa kuru ES iekļūst viltotas zāles, līdz ar to direktīvā ir jāiekļauj šī 
joma.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b) Iekļauj šādu 85.d pantu:
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85.d pants
1. Komisija pieņem pasākumus, lai 
palielinātu sabiedrības informētību par 
riskiem, kas saistīti ar zāļu iegādi 
internetā, un šie pasākumi var ietvert:
– brīdinājumus, kas izvietoti 
meklētājprogrammu interneta lapu 
augšpusē, ja tiek veikta zāļu meklēšana 
internetā,
– vispārējas informēšanas kampaņas 
sadarbībā ar dalībvalstīm,
– viegli pieejamus akreditēto interneta 
aptieku sarakstus.
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.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski palielināt sabiedrības informētību par viltotu zāļu radīto apdraudējumu.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgā 
iestāde pastāvīgi pārrauga internetu 
saistībā ar zāļu pārdošanu, un veic 
juridiskas darbības, ja nav ievērota šī 
direktīva.  

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski konstatēt nelegālas interneta aptiekas, lai likvidētu viltotu zāļu izplatīšanas tīklus.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Direktīvas 111. panta 1. punkta 
2. daļu aizstāj ar šādu:
Kompetentā iestāde veic regulāras
pārbaudes vai iepriekš neizziņotas 
pārbaudes izejvielām izmantoto aktīvo 
vielu ražotāju, izplatītāju un importētāju
telpās, tirdzniecības atļaujas turētāju 
telpās un palīgvielu ražotāju, izplatītāju 
un importētāju telpās, kad vien
kompetentās iestādes 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, kuri atrodas trešās valstīs. 

Or. en

Pamatojums

Apvienojot 27 dalībvalstu, kā arī ASV, Kanādas un Šveices resursus un Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūrai (EMEA) veicot koordinēšanu, varēs pārbaudīt ikvienu aktīvo 
farmaceitisko vielu ārpuskopienas ražotāju un līdz ar to efektīvi apkarot aktīvo farmaceitisko 
vielu viltošanu.
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
116. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a) Direktīvas 116. panta 2. daļu aizstāj 
ar šādu:
Atļauju aptur vai atsauc arī tad, ja dati, 
kas pievienoti pieprasījumam, kā 
paredzēts 8. pantā, 10. panta 1. punktā 
un 11. pantā, ir nepareizi vai nav grozīti 
saskaņā ar 23. pantu, vai ja nav veikta 
112. pantā minētā kontrole, vai ja 
111. pantā minētajās pārbaudēs 
konstatēta neatbilstība labas ražošanas 
vai labas izplatīšanas praksei.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei pārbaudes ir jāveic tādēļ, lai koriģētu situācijas, kad kaut kas 
nenotiek saskaņā ar plānu; tādēļ ir būtiski skaidri norādīt, ka gadījumos, ja pārbaudēs 
konstatē pārkāpumus, līdz to novēršanai atļaujas īpašniekam ir jāuzņemas atbildība. Tas 
nozīmē, ka atsevišķos gadījumos atļauja tiks atsaukta.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.ba pants

Direktīvas 118.b pantā minētajām 
sankcijām jābūt līdzvērtīgām tām, ko 
parasti piemēro par nelikumīgām 
darbībām saistībā ar narkotikām, un 
sankcijām jābūt līdzvērtīgām visās 
dalībvalstīs. 
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Or. en

Pamatojums

Stingrākai piemērošanai šajā jomā ir izšķiroša nozīme. Sankcijas būs lietderīgs instruments, 
lai atturētu no nelikumīgām darbībām. Lai sankcijas būtu efektīvas, vēlama vienāda sankciju 
piemērošanas kārtība visā ES nolūkā nodrošināt, ka likumpārkāpēji darbības veikšanai nevar 
izvēlēties dalībvalsti, kurā ir vājāka sankciju piemērošanas kārtība.

Grozījums Nr. 45

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

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, iekļaujot informāciju par spēkā 
esošo sankciju uzlikšanas kārtību. Šā tīkla 
mērķis ir noteikt labāko praksi, un tas 
veicina sadarbību pārkāpumu novēršanas 
un noteikumu izpildes jomā. Komisija, 
EMEA un dalībvalstu kompetentās 
iestādes tīklā iesaistītajām pusēm katru 
gadu ziņo par veiktajām darbībām. 

Or. en

Pamatojums

Apmaiņa ar informāciju un labāko praksi palīdzēs uzlabot noteikumu izpildi un ieviest vienotu 
sankciju uzlikšanas kārtību visā ES.

Grozījums Nr. 46

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

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

Dalībvalstis, piemērojot šo direktīvu, veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
par zālēm kompetento iestāžu un muitas 
iestāžu sadarbību; dalībvalstis arī 
nodrošina, ka muitas darbinieki tiek 
atbilstīgi apmācīti, lai identificētu viltotas 
zāles.”

Or. en

Pamatojums

Muitas darbinieku apmācīšana ir efektīvs instruments, lai apkarotu zāļu viltošanu. Tādēļ ir 
būtiski, lai muitas darbinieki saņemtu atbilstīgu apmācību.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

118.ca pants
Komisija kopīgi ar dalībvalstīm izstrādā ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm 
saskaņotu rīcību, lai pārbaudītu tranzīta 
zonas, kurās tiek uzglabātas zāles.

Or. en

Pamatojums

Īpaša uzmanība ir jāpievērš tranzīta zonu uzraudzībai, sadarbojoties ar attiecīgo trešo valstu 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 48

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

118.cb pants
Komisija un dalībvalstis cieši sadarbojas 
ar Eiropas Padomi, lai ieviestu Eiropas 
Konvenciju par zāļu viltošanas un viltotu 
zāļu tirdzniecības novēršanu, ietverot 
problēmas civiltiesiskos un 
krimināltiesiskos aspektus.

Or. en

Pamatojums

Konstatēts, ka zāļu viltošana ir kļuvusi par starptautiski vadītu kriminālo tīklu aktivitāti, un šo 
problēmu, kas skar sabiedrības veselību, nav iespējams atrisināt, darbojoties tikai ES 
robežās. Tādēļ Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāatbalsta Eiropas Padomes jaunās 
starptautiskās konvencijas parakstīšana un ratificēšana.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais 
līdz [insert concrete date 18 months after 
publication]. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un 
minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

1) Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais 
līdz [norādīt konkrētu datumu —
12 mēnešus pēc publikācijas]. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmu minēto 
noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu 
un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro šos noteikumus no [insert 
concrete date 18 months after publication 
+ one day].

Tās piemēro šos noteikumus no [norādīt 
konkrētu datumu — 12 mēnešus pēc 
publikācijas + viena diena].

Tomēr dalībvalstis piemēro: Tomēr dalībvalstis piemēro: 

a) no [insert concrete date 24 months after 
publication] noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 1. panta 4. punkta prasības, ciktāl 
tas saistīts 46.b panta 2. punkta 
b) apakšpunktu un 46.b panta 3. punktu 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar šo 

a) no [norādīt konkrētu datumu —
12 mēnešus pēc publikācijas] noteikumus, 
kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 
4. punkta prasības, ciktāl tas saistīts 
46.b panta 2. punkta b) apakšpunktu un 
46.b panta 3. punktu 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar šo 
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direktīvu; direktīvu;

b) no [insert concrete date 48 months after 
publication] noteikumus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 1. panta 6., 8. un 9. punktu.

b) no [norādīt konkrētu datumu —
24 mēnešus pēc publikācijas] noteikumus, 
kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 6., 8. un
9. punktu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.

Dalībvalstīm pieņemot minētos 
pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to 
oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka 
paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2) Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

2) Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos un pacientu, farmaceitu un ražotāju interesēs ir 
būtiski noteikt pēc iespējas īsākus termiņus.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei novērtējuma ziņojumu par 
Direktīvas 2001/83/EK 54. panta 
o) punktā minēto drošuma pazīmju 
piemērošanu un aprēķināto pozitīvo 
ietekmi uz viltoto zāļu apjoma 
samazinājumu legālas piegādes ķēdē 
Eiropā. Ziņojumā jāiekļauj zāļu citu 
kategoriju drošuma pazīmju novērtējums, 
tostarp attiecībā uz bezrecepšu zālēm, kā 
noteikts Direktīvas 2001/83/EK VI sadaļā. 
Vajadzības gadījumā Komisija iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
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Or. en

Pamatojums

Atsevišķas bezrecepšu zāles ir viegli viltojamas. Tādēļ Komisijai, direktīvu pārskatot, ir jāņem 
vērā iespēja šīs direktīvas darbības jomā iekļaut bezrecepšu zāles, pamatojoties uz riska 
novērtējumu.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikumā par to, kā novērst viltotu zāļu nonākšanu legālas piegādes ķēdē, 
uzsvērtas bažas, kas Eiropas iedzīvotāju vidū aizvien pieaug, proti, kāda ir patēriņā lietoto 
zāļu kvalitāte un drošums. Tādēļ referente Komisijas priekšlikumu par viltotu zāļu 
izplatīšanas apkarošanu vērtē atzinīgi kā vajadzīgu pasākumu, lai risinātu šo aizvien lielāko 
veselības apdraudējumu un pacientiem nodrošinātu lielāku drošību.

Problēmas izklāsts
Komisijas ietekmes novērtējumā (SEC(2008)2674) cita starpā minēti šādi ļoti satraucoši 
novērojumi:

 strauji pieaudzis muitas darbinieku konfiscētais viltoto zāļu daudzums (2,7 miljoni 
zāļu uz ES muitas robežas 2006. gadā un 2,5 miljoni — 2007. gadā; pieaugums par 
384 %, salīdzinot ar 2005. gadu);

 tendence viltot, nevis tā dēvētās dzīves stila zāles, bet gan zāles dzīvības glābšanai, 
tostarp zāles vēža, sirds slimību, psihes traucējumu un infekciju ārstēšanai. Šo 
saslimšanu ārstēšanā izmantojot viltotas zāles, var iestāties nāve; 

 tendence izmantot parasto piegādes ķēdi. Aizvien biežāk izmanto ne tikai internetu, 
bet licencētas izplatīšanas ķēdi. No 13 dalībvalstīm, kuras apkopojušas datus, 7 valstis 
ziņoja par viltotu zāļu nonākšanu legālas piegādes ķēdē. 

Jāuzsver, ka saskaņā ar PVO ekspertu grupas secinājumu daudzās Āfrikas valstīs un daļā 
Āzijas un Dienvidamerikas valstu ir reģioni, kuros vairāk nekā 30 % no pārdotajām zālēm ir 
viltojumi. Politikai par viltotu zāļu nepieļaušanu Eiropas tirgū vajadzētu labvēlīgi ietekmēt 
situāciju arī citos pasaules reģionos, kuros šī problēma ir vēl aktuālāka. 

Pacientiem jābūt pilnīgi drošiem, ka viņu lietotās zāles tik tiešām ir īstas. Viltotu zāļu 
izmantošana var kaitēt ārstēšanas procesam un apdraudēt dzīvību. Tādēļ referente uzskata, ka 
šajā direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš sabiedrības veselības aizsardzībai no viltotām 
zālēm. Šo galveno mērķi nedrīkst apgrūtināt citi papildu uzdevumi.

Direktīvā nav jāietver intelektuālā īpašuma tiesības un patenttiesības, uz kurām jau attiecas 
īpaši tiesību akti.

Divkāršs juridiskais pamats 
Referente šai direktīvai ir izraudzījusies divkāršu juridisko pamatu. Zāļu viltošana ir 
kriminālpārkāpums, ar ko pacientiem tiek liegta vajadzīgā ārstēšana un apdraudēta veselība, 
atsevišķos gadījumos izraisot nāvi. Tādēļ par direktīvas pirmo un svarīgāko mērķi ir jānosaka 
sabiedrības veselības aizsardzība. Šis mērķis jāietver direktīvas juridiskajā pamatā. Tas ir 
saskaņā ar Eiropas Padomes konvenciju, kurā galvenā uzmanība pievērsta sabiedrības 
veselībai.

Definīcijas un kompetence
Lai labāk pārraudzītu zāļu izplatīšanas tīklu, ir būtiski skaidri definēt ne tikai darbības jomu, 
bet arī piegādes ķēdē iesaistītās dažādās personas. Kas ir viltotas zāles? Kas ir aktīvā viela un 
kas ir palīgviela? Komisijas priekšlikums nesniedz vajadzīgo skaidrību. Tas pats attiecas uz 
piegādes ķēdē iesaistītajām dažādajām personām, skaidri nosakot viņu darbības jomas un 
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kompetenci. Ir būtiski jau oficiāli pilnvarotās iesaistītās personas, kuru darbība ir atzīta par 
atbildīgu, nošķirt no tiem, kuri šajā kategorijā neietilpst, lai gan viņiem ir saistības 
izplatīšanas ķēdē. Tādēļ ir svarīgi tirgotājus nošķirt no starpniekiem, kā arī skaidri noteikt 
viņu darbības jomas un kompetenci. Tas pats attiecas uz citām iesaistītajām personām, tādām 
kā pārvadātāji un paralēlie tirgotāji. Ar direktīvu jānovērš neskaidrība un nedrīkst pieļaut tā 
dēvētās pelēkās zonas rašanos. Skaidri jānosaka, kuras iesaistītās personas un kādos apstākļos 
drīkst darboties šajā jomā. Skaidrākas definīcijas atvieglos īstenošanu.

Sankcijas
Zāļu viltošana nav sīks pārkāpums. Tā ir organizētās noziedzības darbība, kas apdraud cilvēka 
dzīvību. Tas jāņem vērā, nosakot sankcijas par zāļu viltošanu, un sankcijām jābūt 
līdzvērtīgām tām, ko parasti piemēro par nelikumīgām darbībām saistībā ar narkotikām. Ir 
būtiski Komisijas priekšlikumā padarīt stingrākus attiecīgos noteikumus par sankcijām.

Drošuma pazīmes
Dalībvalstis recepšu zāles nošķir no bezrecepšu zālēm, jo recepšu zāles ietver augstāku 
apdraudējumu pacientiem, ja šīs zāles ir viltotas vai nepareizi lietotas. Tādēļ drošuma pazīmes 
obligāti jānorāda uz recepšu zālēm. Tomēr jāatzīst, ka zāles viltos tikai tad, ja tas ekonomiski 
ir izdevīgi. Ņemot vērā ģenērisko zāļu zemās izmaksas, šīs zāles viltot ir mazāk ienesīgi. 
Tādēļ referente uzskata, ka atsevišķām ģenēriskajām zālēm vai zāļu kategorijām var 
nepiemērot drošuma pazīmes, ja ir veikts riska novērtējums un izdarīti secinājumi. Turklāt 
referente ierosina 5 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā novērtēt, vai drošuma pazīmes 
obligāti jāpiemēro arī bezrecepšu zālēm.

Palīgvielas
Kad pacienti lieto zāles, viņi uzņem ne tikai aktīvo vielu, bet arī palīgvielas. Ir daudz datu par 
viltotu palīgvielu izraisītajām sekām. Tā piemēram, Haiti 1995. gadā palīgvielu dēļ dzīvību 
zaudēja 89 cilvēki un 1996. gadā — vismaz 59 bērni, savukārt Indijā 1998. gadā bojā gāja 
30 bērni. Līdz ar to referente ziņojuma projektā iekļauj palīgvielas. Jāpārbauda viltoto zāļu 
kvalitāte un autentiskums. 

Internettirdzniecība
Komisijas priekšlikumā nav ietverta internettirdzniecība, uzskatot to par nelegālas piegādes 
ķēdes daļu. Taču atsevišķās dalībvalstis internettirdzniecība ir legalizēta. Skaidri zināms, ka 
internets ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru viltotas zāles nonāk Eiropas tirgū. Referente 
vēlas ziņojuma projektā iekļaut noteikumus, ar kuriem reglamentē šo tik būtisko izplatīšanas 
ceļu. Pirmkārt, ir jāpalielina sabiedrības informētība par riskiem, kas saistīti ar zāļu iegādi 
internetā. Jāīsteno izglītojošas programmas, ar kurām palielina patērētāju informētību par 
viltotu zāļu esību un riskiem, kas saistīti ar zāļu iegādi no nelegāliem avotiem. Otrkārt, ir 
jānodrošina, ka pacienti spēj noteikt, kuras tīmekļa vietnes atbilst spēkā esošajiem tiesību 
aktiem. Ir grūti izskaidrot sabiedrībai mērķus, kādi ir direktīvai par cīņu pret viltotu zāļu 
izplatīšanu, ja netiek ņemts vērā lielākais izplatīšanas avots, proti, internets. Šā izplatīšanas 
avota regulēšana ir viens no ziņojuma projekta galvenajiem punktiem. 

Informēšana un pārskatu sniegšana
Izveidojot tīklu, kurā iesaistīta Komisija, EMEA un dalībvalstu kompetentās iestādes, varēs 
iegūt vairāk datu un labāk izprast problēmu, tādējādi sekmējot tās risināšanu. Komisija, 
EMEA un dalībvalstu kompetentās iestādes tīklā iesaistītajām pusēm katru gadu ziņos par 
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veiktajām darbībām.

Starptautiskā sadarbība
Ir jānodrošina cīņā pret zāļu viltošanu iesaistīto dažādo valstu un starptautisko iestāžu 
koordinēšana. Ir būtiski uzlabot starptautisko sadarbību un izstrādāt piemērotus daudzpusējos 
mehānismus, lai importētājvalstis varētu sākt izmeklēšanu un noteikt faktisko avotu, no kura 
šo valstu tirgos nonāk viltotās zāles.

Importa pārbaudes
Šajā direktīvā liela vērība pievērsta importēto zāļu kvalitātes kontrolei, jo imports ir viens 
galvenajiem ceļiem, pa kuru Eiropas tirgū iekļūst viltotas zāles. Tādēļ referente uzskata, ka 
noteikti ir jāizveido pārbaužu sistēma, kas pamatā būtu balstīta uz starptautiskajos nolīgumos 
jau noteikto labas ražošanas praksi. Pašreizējā starptautiskā sadarbība un dalībvalstu pieredze 
ir galvenie faktori, kas sekmē viltojumu atklāšanas sistēmas efektivitāti.

Eksports
Komisijas priekšlikumā nav skarta viltotu zāļu kontrole un izplatīšana trešās valstīs. Grūti 
izskaidrot, kāpēc ES ir stingri noteikumi par zāļu importu Eiropas tirgū, paredzot saukt pie 
atbildības vainīgos, ja zāles viltotas, taču nav paredzēti noteikumi par zāļu eksportu uz trešām 
valstīm Āfrikā, Dienvidamerikā un Āzijā. Šāda situācija ievērojami mazina iespēju Eiropai 
prasīt ciešāku starptautisko sadarbību. Ražojot un izplatot zāles no ES uz trešām valstīm, 
jāpiemēro tie paši kritēriji, kas attiecas uz importu. Tādējādi tiks palielināts ES ieguldījums 
cīņā pret zāļu viltošanu vairākās trešās valstīs, kurās saskaņā ar PVO aplēsēm šī problēma ir 
ļoti smaga.

Noslēguma piezīmes
Šajā direktīvā uz spēles liktas vairākas, bieži vien pretrunīgas intereses. Daži iesaistītie 
dalībnieki velētos, lai tiktu samazināts starpnieku skaits; citi labprātāk gribētu, lai saglabā 
spēkā esošās procedūras, nedalot atbildību vai izmaksas. Daži iesaistītie dalībnieki atbalsta 
viedokli, ka direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš zāļu radītajiem apdraudējumiem; citi 
uzskata, ka lielākā uzmanība jāvelta ar piegādes ķēdi saistītajiem riskiem. Referente ir cieši 
pārliecināta, ka direktīvā jāņem vērā dažādas intereses, taču galvenā ir mūsu kopējā interese 
— pacientu drošība. Šī drošība ir ziņojuma projekta grozījumu pamatprincips. 


