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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienībā aizvien palielinās to zāļu skaits, kurām ir viltota identitāte, ražošanas 
vēsture vai izcelsme. Viltotu zāļu sastāvā var būt standartam neatbilstošas vai viltotas 
sastāvdaļas, var trūkt vajadzīgās sastāvdaļas vai tās var būt nepareizās devās — šie pārkāpumi 
attiecas arī uz aktīvajām vielām.

Viltotas zāles būtiski apdraud Eiropas pacientus un Eiropas zāļu nozari, kā arī sabiedrība un 
politiķi ir ļoti nobažījušies par to, ka iepriekšējā gadā Eiropas Savienībā atklāts aizvien vairāk 
šādu zāļu.

Ieviešot zāļu iepakojuma labākas drošuma pazīmes un lokalizācijas un izsekojamības 
sistēmas, vienkāršojot procedūras, uzlabojot pārredzamību un saziņu, labāk organizējot datu 
vākšanu un novērtēšanas procedūras, vairāk iesaistot ieinteresētās personas un iedibinot 
labāko praksi, Komisija vēlas izveidot efektīvu likumdošanas pamatu cīņai pret viltotu zāļu 
izplatīšanu Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

Atzinuma sagatavotāja priekšlikumu vērtē atzinīgi, taču uzskata, ka iespējami vēl lielāki 
situācijas uzlabojumi, īpaši patērētāju aizsardzības jomā. Tādēļ viņa ierosina grozījumos 
ietvert turpmāk minētos jautājumus.

 Juridiskās noteiktības un skaidrības labad direktīvas tekstā ir jāiekļauj termina 
„viltotas zāles” definīcija, skaidri norādot uz patērētāju aizsardzību.

 Tā kā aplēsts, ka galvenais veids viltoto zāļu nokļūšanai iekšējā tirgū ir 
internettirdzniecība, šķiet, ir nepietiekami visu uzmanību pievērst tikai legālas 
piegādes ķēdei. Tādēļ atzinuma sagatavotāja aicina Komisiju ik pēc diviem gadiem 
ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei par šajā direktīvā ieviesto pasākumu ietekmi, 
kā arī par to, vai ir jāveic turpmāka saskaņošana, jo īpaši attiecībā uz zāļu pārdošanu 
internetā un pārdošanu bez receptes.

 Organizējot informācijas kampaņas, patērētāji jāiepazīstina ar jaunajām zāļu drošuma 
pazīmēm un riskiem, ko rada zāļu iegāde nelicencētās tīmekļa vietnēs.

 Kopienas datubāzē iekļautajai informācijai jābūt pēc iespējas precīzākai. Turklāt 
datubāzē jāietver informācija par Eiropas Savienības tirgū konstatētajām viltotajām 
zālēm.

 Lokalizēšanas un izsekošanas procesa atsevišķos posmos datu apstrāde jāveic saskaņā 
ar spēkā esošajiem Kopienas un dalībvalstu tiesību aktiem par datu aizsardzību, un 
dati nedrīkst būt pieejami izmantošanai komercnolūkos.

 Zāļu viltošana ir smags organizētās noziedzības pārkāpums, kas apdraud cilvēka 
dzīvību. Tādēļ tas jāatspoguļo sankcijās par viltošanu. Nepārkāpjot subsidiaritātes 
principu, direktīvā ir būtiski paredzēt stingrākus noteikumus par sankcijām.

 Visbeidzot, līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī vairs 
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nepiemēro komitoloģijas procedūru. Tādēļ direktīvas noteikumi par komitoloģijas 
procedūru ir jāaizstāj ar noteikumiem, kuros iekļauta atsauce uz vienu no Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību paredzētajām jaunajām procedūrām (LESD 290. vai 
291. pants). Par jautājumu atbildīgajai Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejai ir lūgts precizēt šo jautājumu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pieredze liecina, ka, iegādājoties 
zāles internetā, patērētāji ne vienmēr var 
pārliecināties par avota autentiskumu. 
Komisijai sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalstīm jārīko kampaņas, lai 
patērētājus informētu par riskiem, kas 
saistīti ar zāļu iegādi nelicencētās 
interneta vietnēs. Turklāt Komisijai ik pēc 
diviem gadiem jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šajā 
direktīvā paredzēto pasākumu ietekmi un 
par turpmākas saskaņošanas vajadzību, 
īpaši ņemot vērā zāļu tirdzniecību 
internetā, norādot, ka katras dalībvalsts 
ziņā paliek lēmuma pieņemšana par to, 
vai atļaut vai aizliegt zāļu tirdzniecību 
internetā.

Pamatojums

Nelegālas tiešsaistes vietnes ir galvenais ceļš, pa kuru tirgū nonāk viltotas zāles. Patērētājiem 
jābūt iespējai zāles droši iegādāties internetā, tāpēc saskaņā ar subsidiaritātes principu zāļu 
tirdzniecība internetā būs katras dalībvalsts ziņā, ar noteikumu, ka tiek ievēroti visi attiecīgie 
Eiropas tiesību akti.

Grozījums Nr. 2
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

(3b) Pēc šīs direktīvas pieņemšanas 
Komisijai sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalstu iestādēm jārīko kampaņas, 
informējot patērētājus un veidojot viņos 
izpratni par riskiem, kas saistīti ar viltotu 
zāļu iegādi, īpašu uzmanību pievēršot 
autentiskuma noteikšanas pasākumiem 
un uz iepakojuma vai citviet redzamajām 
drošuma pazīmēm (tādām kā 
hologrammas un drošības plombas).

Pamatojums

Tā kā viltotu zāļu daudzums aizvien palielinās, jāsecina, ka patērētāji nav informēti par 
riskiem, kas saistīti ar viltotu zāļu iegādi un jo īpaši ar iegādi nelegālās tīmekļa vietnēs. 
Viena no apzinātajām problēmām ir tā, ka patērētājiem trūkst zināšanu par spēkā esošajiem 
tiesību aktiem. Labi informēti patērētāji var palīdzēt identificēt tirgū nonākušās viltotās zāles. 

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

(3c) Komisijai ik pēc diviem gadiem ir 
jāiesniedz visaptverošs novērtējums par 
situāciju attiecībā uz bezrecepšu zālēm, 
galveno uzmanību pievēršot jautājumam 
par to, vai un kādā veidā bezrecepšu zāles 
ir jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Pamatojums

Vajadzīgs papildu novērtējums par bezrecepšu zāļu iespējamiem riskiem, lai pieņemtu 
lēmumu par to, vai bezrecepšu zāles ir jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

(4a) Savienības iedzīvotāji jāinformē par 
veselības apdraudējumu, ko var radīt 
produktu pasūtīšana nekontrolētās 
tīmekļa vietnēs vai ar nelegālas piegādes 
ķēdes starpniecību. Komisijai sadarbībā 
ar dalībvalstīm un pacientu un patērētāju 
organizācijām ir jāpieņem pasākumi, lai 
palielinātu sabiedrības izpratni par 
riskiem, kas saistīti ar zāļu iegādi 
internetā.

Pamatojums

Eiropas un dalībvalstu iniciatīvās, kuru mērķis ir palielināt patērētāju izpratni par viltotām 
zālēm, ir jāiesaista pacientu un patērētāju organizācijas. Pacientu organizācijām ir pieredze 
būtiskas, precīzas un pieejamas informācijās sniegšanā sabiedrības kopienām, kuras šīs 
organizācijas labi pārzina. Piemēram, pacienti ir jāmudina pārzināt viņu lietotās zāles, lai 
novērtētu to kvalitāti un izcelsmi, pamanītu pazīmes, kas liecina par zāļu viltojumiem, 
ievērotu jebkādas zāļu vai to iepakojuma atšķirības, kā arī jāmudina pacientus šaubu 
gadījumā vērsties pie ārsta.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

(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 

(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 visām 
iesaistītajām personām jāattiecina 
proporcionāli noteikumi, lai visiem 
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iespējamību, ka saistībā ar identitāti, 
ražošanas vēsturi vai avotu viltotas zāles 
nonāk legālā piegādes ķēdē Kopienā.

pieejamajiem līdzekļiem izslēgtu 
iespējamību, ka saistībā ar identitāti, 
ražošanas vēsturi vai avotu viltotas zāles 
var nonākt legālā piegādes ķēdē Kopienā.

Pamatojums

Uz visām izplatīšanas ķēdē iesaistītajām personām jāattiecina vieni un tie paši noteikumi un 
vienāds prasību un atbildības līmenis, lai posmā no rūpnīcas līdz patērētājam nodrošinātu 
zāļu identifikāciju, autentiskumu un nepārtrauktu izsekojamību.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

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

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību.  
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko 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. Drošuma 
pazīmes (kas nav sērijas numurs) 
jāsagrupē pa kategorijām, pamatojoties uz 
līdzvērtību, un ražošanas atļaujas 
turētājiem kā vispārējs pasākums ir 
jāievieš īpaša pazīme vai pazīmes, ko 
izmanto attiecīgajai kategorijai. Drošuma 
pazīmes jāuzskata par līdzvērtīgām, ja tās 
sniedz vienādu aizsardzības līmeni, 
nodrošinot autentiskumu, nepieļaujot 
viltošanu un attiecīgā gadījumā 
nodrošinot identifikāciju un līdzvērtīgu 
tehniskās sarežģītības pakāpi attiecībā uz 
tiražēšanu.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni, ir skaidri jānorāda joma, kādā piemēros 
līdzvērtīgas drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai arī pēc to noņemšanas nodrošinātu 
recepšu zāļu identifikāciju, autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. Šīs pazīmes jāsagrupē 
atbilstīgi sarežģītībai un pēc noņemšanas (vai aizsegšanas) jāaizstāj ar līdzīgu pazīmi, 
nodrošinot līdzvērtīgu aizsardzības un sarežģītības līmeni.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

(7a) Ierosinātie drošības pasākumi un 
zāļu identificēšanas, atļauju piešķiršanas 
un izsekošanas procesā iegūtie dati 
jāizmanto saskaņā ar spēkā esošajiem 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem 
par datu aizsardzību. Tas jo īpaši attiecas 
uz informāciju par izplatīšanas kanāliem.

Pamatojums

Jāievēro datu aizsardzības prasības. Ņemot vērā, ka tirdzniecības atļaujas turētāji 
informāciju par zāļu izplatīšanas kanāliem var izmantot komerciālos nolūkos, tā viņiem 
nedrīkst būt pieejama.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

(18a) Dalībvalstīm jāsadarbojas ar 
Eiropolu tieslietu un policijas sadarbības 
jomā, lai cita starpā uzlabotu spēkā esošo 
ierobežojumu piemērošanu attiecībā uz 
zāļu nelegālu piegādi ar interneta 
starpniecību.

Pamatojums

Dalībvalstu sadarbība, tostarp apmaiņa ar labāko praksi un tehnoloģiskām zināšanām, ir 
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būtiska, lai risinātu problēmas saistībā ar zāļu nelegālu izplatīšanu internetā. Tomēr šajā 
sadarbībā ir jāietver Eiropols, kam ir uzkrātas ievērojamas tehniskās zināšanas 
kibernoziegumu apkarošanas jomās ES mērogā.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

. -1) Direktīvas 1. pantā aiz 5. punkta 
iekļauj šādu 5.a punktu:
„5.a Viltotas zāles:

visas zāles, kurām ar nodomu vai apzināti 
viltota:
a) identitāte, tostarp iepakojums, 
marķējums, nosaukums un sastāvs gan 
attiecībā uz sastāvdaļām, tostarp 
palīgvielām un aktīvajām vielām, gan uz 
to dozējumu, un/vai
b) avots, tostarp ražotājs, ražotājvalsts, 
izcelsmes valsts un tirdzniecības atļaujas 
turētājs, un/vai
c) ražošanas vēsture, tostarp reģistri un 
dokumenti, kas ļauj identificēt 
izplatīšanas ķēdi.
Ar patentiem saistītie tiesību pārkāpumi 
vai strīdi ir jānošķir no zāļu viltošanas vai 
falsifikācijas. Zāles (ģenēriskās vai 
patentētās), kuras nav atļauts tirgot 
attiecīgajā valstī, taču tās drīkst tirgot 
citās valstīs, neuzskata par viltotām zālēm.
Legālu zāļu nestandarta partijas, 
kvalitātes trūkumus vai neatbilstību labai 
ražošanas praksei/labai izplatīšanas 
praksei (LRP/LIP) neuzskata par 
viltojumu.
Komisija ir tiesīga pieņemt deleģētus 
aktus, lai atjauninātu šo definīciju,
pamatojoties uz tehnikas un zinātnes 
attīstību un/vai starptautiskiem 
nolīgumiem. Šos aktus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
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elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantā minēto procedūru.

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad šīs direktīvas tekstā ir jāiekļauj definīcija „viltotas 
zāles”.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

2a) Direktīvas 2. pantā aiz 3. punkta 
iekļauj šādu 3.a punktu: 
„3.a Šīs direktīvas noteikumi neskar 
dalībvalstu tiesības ierobežot vai aizliegt 
recepšu zāļu pārdošanu internetā.”

Pamatojums

Pašreiz lielākajā daļā dalībvalstu recepšu zāļu pārdošana internetā ir ierobežota. Šādi 
ierobežojumi cita starpā palīdz mazināt viltotāju iespējas viltotās zāles darīt pieejamas 
sabiedrībai. Ierobežojumu saglabāšana ir sabiedrības veselības interesēs un saskaņā ar 
subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

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

2. Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, ne daļēji, ne pilnībā nenoņem 
vai neaizsedz, izņemot gadījumu, kad ir 
garantēta zāļu identifikācija, 
autentiskums un izsekojamība, un 
izņemot šādus apstākļus:
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Pamatojums

Drošuma pazīmēm jāgarantē zāļu identifikācija, autentiskums un nepārtraukta izsekojamība 
posmā no rūpnīcas līdz patērētājam. Visos apstākļos jāgarantē zāļu identifikācija, 
autentiskums un izsekojamība. 

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

ba) Ražošanas atļaujas turētājs uz ārējā 
iepakojuma skaidri norāda, ka oriģinālās 
drošuma pazīmes ir tikušas daļēji vai 
pilnīgi noņemtas vai aizsegtas;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

aa) piegādes ķēdes sazarotību;

Pamatojums

Ir nepieciešama uz risku novērtējuma balstīta pieeja attiecībā uz zāļu drošuma pazīmju 
ieviešanu (piemēram, produktu vienību sēriju ieviešana), izvērtējot faktisko viltošanas risku 
un krāpšanās ar kompensācijām risku, kā arī pacientu drošības pievienoto vērtību. Tā vietā, 
lai koncentrētos tikai uz produkta riskiem, iestādēm būtu jāpievērš uzmanība arī riskiem, kas 
saistīti ar izplatīšanas ķēdes sazarotību, lai iegūtu reālistisku un samērīgu novērtējumu 
attiecībā uz konkrētas produktu grupas viltošanas riskiem. Risks, ka viltotas zāles varētu 
nonākt legālas piegādes ķēdē, parasti rodas, paplašinoties konkrētas produktu grupas 
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izplatīšanā iesaistītajam personu lokam. 

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

b) viltošanas gadījumu skaitu trešās valstīs 
un Kopienā;

b) viltošanas gadījumu skaitu pasaulē, jo 
īpaši Savienībā;

Pamatojums

Daudzās trešās valstīs situācija attiecībā uz kompetento iestāžu īstenoto novērošanu un 
uzraudzību un intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu krasi atšķiras no tās, kāda tā ir 
Eiropā.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

Drošuma pazīmes (kas nav sērijas 
numurs) ievieš, nosakot vienu vai 
vairākas pazīmju kategorijas, kas 
jāizmanto konkrētiem ražojumiem vai 
ražojumu kategorijām. Komisijas 
Farmācijas komiteja nosaka kategorijas, 
ietverot drošuma pazīmes, kuras 
nodrošina līdzvērtīgu efektivitāti un 
rezultativitāti, un vienas un tās pašas 
kategorijas pazīmes uzskata par 
līdzvērtīgām šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā.
Ražošanas atļaujas turētāji ir tiesīgi 
kategorijas robežās pēc saviem ieskatiem 
noteikt, kuru īpašo pazīmi vai pazīmes 
izmantot, izņemot gadījumu, kad 
Komisija, norādot iemeslus, ir pieprasījusi 
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izmantot konkrētu drošuma pazīmi.

Pamatojums

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

Mēs uzskatām, ka, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumā ietverto riska novērtējuma pieeju, 
ir jāprasa izmantot papildu acīmredzamas drošuma pazīmes. Ir būtiski, lai acīmredzamu 
drošuma pazīmju ieviešana ļautu zāļu ražošanas uzņēmumiem izvēlēties konkrētu tehnoloģiju 
vai pazīmi no pieejamajām tehnoloģijām, kas ir sagrupētas līdzvērtīgās kategorijās atbilstīgi 
piedāvātajam aizsardzības līmenim.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

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

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina to datu 
īpašumtiesību un konfidencialitātes 
ievērošanu, kurus iegūst, izmantojot 
drošuma pazīmes, lai pierādītu zāļu 
autentiskumu. Īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, lai informācija par izplatīšanas 
kanāliem nebūtu pieejama izmantošanai 
komerciālos nolūkos.

Pamatojums

Jāievēro datu aizsardzības prasības. Ņemot vērā, ka tirdzniecības atļaujas turētāji 
informāciju par zāļu izplatīšanas kanāliem var izmantot komerciālos nolūkos, tā viņiem 
nedrīkst būt pieejama.

Grozījums Nr. 17
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

Šajā punkta daļā minētie pasākumi atbilst 
vismaz šādiem nosacījumiem:
a) ņem vērā sistēmas rentabilitāti, lai 
nodrošinātu, ka jebkuram piemērotajam 
pasākumam ir veikta izmaksu un 
ieguvumu analīze; 
b) ar pasākumu piemērošanu saistītās 
izmaksas proporcionāli sadala starp visām 
piegādes ķēdē iesaistītajām personām un 
ņem vērā attiecīgo zāļu cenu; 
c) sistēma ir neatkarīga, un tiek ievērotas 
likumiskās intereses saistībā ar 
komercnoslēpumu, kā arī tiek aizsargātas 
rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma 
tiesības un personas dati.

Pamatojums

Ar drošuma pazīmju ieviešanu saistītās papildu izmaksas var apdraudēt pastāvīgu piegādi 
tirgū un zemu cenu piedāvājumu pacientiem un valdībām. Līdz ar to jebkurām drošuma 
pazīmēm, kas tiks ieviestas, jāatbilst vismaz trim šādiem principiem:

a) ņem vērā sistēmas rentabilitāti, lai nodrošinātu, ka jebkuram piemērotajam pasākumam ir 
veikta izmaksu un ieguvumu analīze un ka ieviestā sistēma ir ilgtspējīga, neradot papildu un 
nevajadzīgas izmaksas;

b) ar pasākumu piemērošanu saistītās izmaksas proporcionāli jāsadala starp visām piegādes 
ķēdē iesaistītajām personām un jāsaista ar attiecīgo zāļu cenu, nevis daudzumu; 

c) nodrošina sistēmas neatkarību un tiek ievērotas likumiskās intereses, lai aizsargātu 
komercnoslēpumu, rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī konfidenciālus 
pacientu datus.

Grozījums Nr. 18

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

4a) Šā panta 2. un 3. punkts attiecas arī 
uz ražošanas atļaujas turētāju, kurš šā 
panta 2. punktā minētajos nolūkos daļēji 
vai pilnībā noņem vai aizsedz sākotnējā 
ražotāja recepšu zālēm brīvprātīgi uzliktās 
drošuma pazīmes.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

4b) Komisija sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalstu iestādēm organizē 
informācijas kampaņu. Kampaņa 
palielina patērētāju zināšanas par jau 
ieviestajiem autentiskuma noteikšanas 
pasākumiem, par drošuma pazīmēm uz 
zāļu iepakojuma (tādām kā hologrammas 
un drošības plombas) un par riskiem, kas 
saistīti ar viltotu zāļu iegādi. Kampaņā 
īpašu uzmanību pievērš nelegāliem un 
nelicencētiem tiešsaistes avotiem.

Pamatojums

Tā kā viltotu zāļu daudzums aizvien palielinās, jāsecina, ka patērētāji nav informēti par 
riskiem, kas saistīti ar viltotu zāļu iegādi un jo īpaši ar iegādi nelegālās tīmekļa vietnēs. Labi 
informēti patērētāji var palīdzēt identificēt tirgū nonākušās viltotās zāles. 

Grozījums Nr. 20

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

85.c pants

Komisija kopīgi ar dalībvalstīm izveido 
akreditēto interneta aptieku reģistru un to 
apstiprina. Šāds reģistrs ir pieejams 
publiskā datubāzē.
Komisija izstrādā Savienības kvalitātes 
sertifikācijas logo, ko ievieto legālo 
interneta aptieku tīmekļa vietnēs. 
Komisija nodrošina, ka neakreditētās 
aptiekas neizmanto šo Savienības logo un 
netirgo zāles iekšējā tirgū.

Pamatojums

Jānostiprina patērētāju uzticība zāļu iegādei interneta aptiekās un pēc iespējas jāizskauž 
viltotu zāļu izplatīšana internetā.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

85.d pants

Komisija un dalībvalstis pieņem deleģētus
aktus, kuros paredzēti pasākumi, lai 
palielinātu sabiedrības informētību par 
riskiem saistībā ar zāļu iegādi internetā, 
un šie pasākumi var ietvert: 
– brīdinājumus, kas izvietoti 
meklētājprogrammu interneta lapu 
augšpusē, ja tiek veikta zāļu meklēšana 
internetā, 
– informēšanas kampaņas sadarbībā ar 
dalībvalstīm un pacientu un patērētāju 
organizācijām, 
– viegli pieejama akreditēto interneta 
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aptieku saraksta nodrošināšanu.
Šos aktus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantā minēto procedūru.

Pamatojums

Eiropas un dalībvalstu iniciatīvās, kuru mērķis ir palielināt patērētāju izpratni par viltotām 
zālēm, ir jāiesaista pacientu un patērētāju organizācijas. 

Pacientu organizācijām ir pieredze būtiskas, precīzas un pieejamas informācijās sniegšanā 
sabiedrības kopienām, kuras šīs organizācijas labi pārzina. Piemēram, pacienti ir jāmudina 
pārzināt viņu lietotās zāles, lai novērtētu to kvalitāti un izcelsmi, pamanītu pazīmes, kas 
liecina par zāļu viltojumiem, ievērotu jebkādas zāļu vai to iepakojuma atšķirības, kā arī 
jāmudina pacientus šaubu gadījumā vērsties pie ārsta. 

Informatīvajos materiālos jāuzsver, ka ir būtiski sazināties ar veselības aprūpes speciālistiem 
un iegādāties recepšu un bezrecepšu zāles no licencētiem avotiem, nevis nodarboties ar 
pašdiagnosticēšanu un pašārstēšanos ārpus veselības aprūpes sistēmas. Šai informācijai ir 
jāatspoguļo formācijas forumā pieņemtie jaunākie ES norādījumi par kvalitātes principiem 
un pacientu informēšanu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

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 vai labas 
izplatīšanas prakses principus un 
pamatnostādnes, kas noteikti Kopienas 
tiesību aktos, informāciju iekļauj 6. punktā 
minētajā Kopienas datubāzē. Šajā 
informācijā norāda principus, 
pamatnostādnes un noteikumus, kas nav 
tikuši ievēroti. Šajā datubāzē reģistrē arī 
gadījumus, kad Eiropas Savienības tirgū 
konstatētas viltotas zāles.
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Pamatojums

Kopienas datubāzē iekļautajai informācijai jābūt pēc iespējas precīzākai. 

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas, ja pārkāpti 
valsts tiesību akti, kuri pieņemti saskaņā 
ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu sankciju 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.
Dalībvalstis vēlākais līdz [insert concrete 
date 18 months after publication] dara 
zināmus Komisijai minētos noteikumus un 
nekavējoties dara zināmus visus turpmākos 
grozījumus, kas tos ietekmē.

Neskarot subsidiaritātes principu, 
dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
direktīvas noteikumu pārkāpumiem, un 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu noteikumu īstenošanu. 
Nosakot piemērojamās sankcijas, kas var 
ietvert arī kriminālsodus, ņem vērā zāļu 
viltošanas radīto apdraudējumu 
sabiedrības veselībai. Paredzētās 
sankcijas ir saskaņotas, efektīvas, 
samērīgas un preventīvas, kā arī cita 
starpā ietver šādas darbības:
1) viltotu zāļu, aktīvo vielu, palīgvielu, 
sastāvdaļu, izejvielu un papildvielu 
ražošanu;
2) viltotu zāļu, aktīvo vielu, palīgvielu, 
sastāvdaļu, izejvielu un papildvielu 
piegādi vai piedāvājumu piegādāt, tostarp 
starpniecību, tirdzniecību, uzglabāšanu, 
importēšanu un eksportēšanu;
3) dokumentu viltošanu vai krāpnieciskas 
darbības ar dokumentiem;
4) palīdzību un līdzdalību jebkuru iepriekš 
minēto pārkāpumu izdarīšanā;
5) mēģinājumu izdarīt jebkuru no iepriekš 
minētajiem pārkāpumiem.
Dalībvalstis vēlākais līdz [18 mēnešus pēc 
publicēšanas] dara zināmus Komisijai 
minētos noteikumus un nekavējoties dara 
zināmus visus turpmākos grozījumus, kas 
tos ietekmē.
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Pamatojums

Zāļu viltošana ir smags kriminālpārkāpums, kas apdraud cilvēka dzīvību. Tas jāatspoguļo 
sankcijās par viltošanu. Paredzot noteikumus par piemērojamām sankcijām, jāņem vērā 
sabiedrības veselības apdraudējums, ko rada zāļu falsifikācija vai viltošana. Tādēļ sankcijām 
jābūt lielākām par tām, kuras piemēro par cita veida preču vai produktu falsifikāciju vai 
viltošanu.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

118.ba pants
Komisija izveido tīklu, kurā darbojas 
Komisija, Aģentūra un dalībvalstu 
kompetentās iestādes un kurā iesaista 
pacientu un patērētāju organizācijas, lai 
nodrošinātu apmaiņu ar informāciju par 
veiktajiem pasākumiem nolūkā apkarot 
zāļu viltošanu, iekļaujot informāciju par 
spēkā esošajām sankciju piemērošanas 
sistēmām. 

Pamatojums

Lai pareizi izprastu viltoto zāļu problēmu, piemēram, faktorus, kas noved pie viltotu zāļu 
iegādes, un lai efektīvi cīnītos pret viltošanu, ir būtiski izveidot sadarbību ar pacientu 
organizācijām. Šādas organizācijas var palīdzēt apkopot būtiskus datus par pacientu 
uzvedību, piemēram, par to, kādi ir viltotu zāļu iegādes iemesli. 

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

17a) Iekļauj šādu pantu:
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„127.c pants
Komisija līdz 2012. gada 30. jūnijam un 
pēc tam ik pēc diviem gadiem iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šajā direktīvā paredzēto 
pasākumu ietekmi un par to, vai ir 
vajadzīga turpmāka saskaņošana. Šajā 
ziņā Komisija jo īpaši novērtē, vai ir jāveic 
specifiska saskaņošana attiecībā uz zāļu 
pārdošanu bez ārsta receptes un šādu zāļu 
pārdošanu internetā. Turklāt jānovērtē 
ceļi, pa kādiem viltotas zāles nonāk tirgū, 
kā arī bezrecepšu zāļu radītie riski. 
Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumus. Ja vajadzīgs, 
ierosina tiesību aktu, ar ko šīs direktīvas 
darbības jomā iekļauj bezrecepšu zāles.”

Pamatojums

Nelegālas tiešsaistes vietnes ir galvenais ceļš, pa kuru tirgū nonāk viltotas zāles. Jāparedz 
iespēja, ka patērētāji var droši iegādāties zāles internetā un bez ārsta receptes. Turklāt visai 
maz datu pieejami par to, kur un kad pastāv lielākā iespējamība, ka legālas piegādes ķēdē 
nonāks viltotas zāles.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 3. daļa – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

-a) no [norādīt datumu — 6 mēnešus pēc 
šīs direktīvas publicēšanas] noteikumus, 
kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
1. panta 9. punkta prasības, ciktāl tas 
saistīts ar 54.a panta 5. punktu, 
54.a panta 2. punktu un 54.a panta 
3. punktu un tādā mērā, kādā tie minēti 
54.a panta 5. punktā 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar šo 
direktīvu;

Pamatojums

Ņemot vērā aizvien lielāko apdraudējumu, ko viltotās zāles rada pacientiem, nekavējoties 
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jāievieš pārejas pasākumi, lai nostiprinātu pacientu drošību pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā. Pārejas pasākumos cita starpā jāparedz prasība, ka ražošanas atļaujas turētāji 
(tostarp pārpakotāji), kuri noņem vai aizsedz sākotnējā ražotāja brīvprātīgi uzliktās redzamās 
drošuma pazīmes, tās aizstāj ar līdzvērtīgām redzamām drošuma pazīmēm, un viņi saucami 
pie atbildības, ja viņu darbības rezultātā piegādes ķēdē nonāk viltojumi. 

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

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

b) no [norādīt datumu — 48 mēnešus pēc 
publicēšanas] noteikumus, kas vajadzīgi, 
lai izpildītu 1. panta 6. un 8. punktu.

Pamatojums

Ņemot vērā aizvien lielāko apdraudējumu, ko viltotās zāles rada pacientiem, nekavējoties 
jāievieš pārejas pasākumi, lai nostiprinātu pacientu drošību pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā. Pārejas pasākumos cita starpā jāparedz prasība, ka ražošanas atļaujas turētāji 
(tostarp pārpakotāji), kuri noņem vai aizsedz sākotnējā ražotāja brīvprātīgi uzliktās redzamās 
drošuma pazīmes, tās aizstāj ar līdzvērtīgām redzamām drošuma pazīmēm, un viņi saucami 
pie atbildības, ja viņu darbības rezultātā piegādes ķēdē nonāk viltojumi. 

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – 3. daļa – ba apakšpunkts (jaunst)

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

ba) no [norādīt datumu — 48 mēnešus 
pēc šīs direktīvas publicēšanas] 
noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas 1. panta 9. punkta prasības, 
izņemot ciktāl tas saistīts ar 54.a panta 
5. punktu, 54.a panta 2. punktu un 
54.a panta 3. punktu un tādā mērā, kādā 
tie minēti 54.a panta 5. punktā 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar šo 
direktīvu.
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Pamatojums

Ņemot vērā aizvien lielāko apdraudējumu, ko viltotās zāles rada pacientiem, nekavējoties 
jāievieš pārejas pasākumi, lai nostiprinātu pacientu drošību pirms šīs direktīvas stāšanās 
spēkā. Pārejas pasākumos cita starpā jāparedz prasība, ka ražošanas atļaujas turētāji 
(tostarp pārpakotāji), kuri noņem vai aizsedz sākotnējā ražotāja brīvprātīgi uzliktās redzamās 
drošuma pazīmes, tās aizstāj ar līdzvērtīgām redzamām drošuma pazīmēm, un viņi saucami 
pie atbildības, ja viņu darbības rezultātā piegādes ķēdē nonāk viltojumi. 
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