
AM\804410LV.doc PE439.069v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2008/0261(COD)

22.2.2010

GROZĪJUMI Nr.
11 - 56

Atzinuma projekts
Regina Bastos
(PE438.139v01-00)

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

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



PE439.069v01-00 2/36 AM\804410LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\804410LV.doc 3/36 PE439.069v01-00

LV

Grozījums Nr. 11
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pagātnes pieredze liecina, ka šādas 
zāles tiek tirgotas ne vien nelegālās 
piegādes ķēdēs, bet nonāk pie pacientiem 
arī pa legālu piegādes ķēdi. Tas īpaši 
apdraud cilvēka veselību un var izraisīt 
pacientu neuzticību legālajai piegādes 
ķēdei. Reaģējot uz šo pieaugošo 
apdraudējumu, jāgroza 
Direktīvas 2001/83/EK noteikumi.

(3) Pagātnes pieredze liecina, ka šādas 
zāles tiek tirgotas ne vien nelegālās 
piegādes ķēdēs, bet nonāk pie pacientiem 
arī pa legālu piegādes ķēdi. Tas īpaši 
apdraud cilvēka veselību un var izraisīt 
pacientu neuzticību legālajai piegādes 
ķēdei. Šāda situācija izveidojusies tāpēc, 
ka Eiropas Savienībā ir vāja intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošana. Intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošana ir jāuzlabo 
visās iekšējā tirgus nozarēs, lai novērstu 
viltošanu kā tādu un jo īpaši — zāļu 
viltošanu. Reaģējot uz šo pieaugošo 
apdraudējumu, jāgroza 
Direktīvas 2001/83/EK noteikumi.

Or. nl

Pamatojums

Neatbilstīga intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana ES ir iemesls tam, ka legālas izplatīšanas 
kanālos nonāk viltotas zāles. Līdz ar to šīs tiesības ir steidzami jānostiprina ne tikai tāpēc, lai 
novērstu viltotu zāļu ražošanu un tirdzniecību, bet arī tāpēc, lai izskaustu visa veida 
viltošanu.

Grozījums Nr. 12
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijai sadarbībā ar Eiropas Zāļu 
aģentūru un dalībvalstu iestādēm jārīko 
kampaņa, informējot patērētājus par jau 
ieviestajiem autentiskuma noteikšanas 
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pasākumiem, par skaidri redzamajām 
drošuma pazīmēm (tādām kā drošības 
plombas) uz zāļu iepakojuma un par 
riskiem, kas saistīti ar viltotu zāļu iegādi. 
Kampaņai jo īpaši jāpalielina patērētāju 
zināšanas par riskiem, kas saistīti ar zāļu 
iegādi no nelegāliem un nelicencētiem 
tiešsaistes avotiem.

Or. en

Pamatojums

Labi informēti patērētāji, būdami zinoši un piesardzīgi, var palīdzēt identificēt tirgū 
nonākušās viltotās zāles. Tomēr ir atšķirība starp skaidri redzamām un apslēptām pazīmēm.
Ne visas pazīmes ir jāpublisko, jo šādā gadījumā viena un tā pati informācija būs pieejama 
arī viltotājiem. Apslēptas pazīmes nevar novērtēt ar neapbruņotu aci. Atsauce uz 
hologrammām ir svītrota, jo tās ir viegli un ātri kopējamas un līdz ar to neveicina 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 13
Regina Bastos

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 EMEA 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.
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Or. pt

Pamatojums

Nelegālas tiešsaistes vietnes ir galvenais ceļš, pa kuru tirgū nonāk viltotas zāles. Patērētājiem 
jāvar 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. 14
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Pēc šīs direktīvas pieņemšanas 
Komisijai sadarbībā ar Eiropas Zāļu 
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).

Or. pt

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.
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Grozījums Nr. 15
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

Or. pt

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. 16
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
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organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Grozījums Nr. 17
Regina Bastos

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

Or. pt

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.
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Grozījums Nr. 18
Regina Bastos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Lai ņemtu vērā jaunus riska profilus, 
vienlaikus nodrošinot zāļu iekšējā tirgus 
darbību, Kopienas līmenī jānosaka 
drošuma pazīmes, kuras paredzētas, lai 
nodrošinātu recepšu zāļu identifikāciju, 
autentiskuma noteikšanu un izsekojamību. 
Ieviešot obligātās drošuma pazīmes 
recepšu zālēm, pienācīgi jāņem vērā 
konkrētu zāļu vai zāļu kategoriju, 
piemēram, ģenērisko 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.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Grozījums Nr. 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm sadarbībā ar 
iesaistītajām pusēm ir jābūt tiesīgām lemt 
par konkrētiem zāļu autentiskuma 
aspektiem, kurus tās uzskata par 
piemērotākajiem savām zāļu izplatīšanas 
sistēmām, ņemot vērā šajā direktīvā 
noteiktās drošuma pazīmes.

Or. el

Pamatojums

Šajā direktīvā noteikta prasība drošuma pazīmes novietot uz zāļu iepakojuma, lai 
vairumtirgotāji un farmaceiti varētu pārliecināties par zāļu autentiskumu. Šīs īpašās pazīmes, 
pēc kurām pārbauda autentiskumu, ir jāparedz valsts līmenī saskaņā ar katras valsts zāļu 
izplatīšanas sistēmas prasībām. Jāņem vērā valstu iniciatīvas, kuras ir jau ieviestas vai kuru 
ieviešana pašlaik notiek.

Grozījums Nr. 21
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 22
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai pacientus laikus aizsargātu no 
viltotu zāļu riskiem, jānosaka prasība, ka, 
tiklīdz šī direktīva stājas spēkā, ražošanas 
atļaujas turētājs, kurš daļēji vai pilnīgi 
noņem vai aizsedz brīvprātīgi uzliktās 
drošuma pazīmes, tās aizstāj ar 
līdzvērtīgām drošuma pazīmēm, kas 
paredzētas, lai nodrošinātu  recepšu zāļu 
identifikāciju, autentiskuma noteikšanu 
un izsekojamību. 

Or. en

Grozījums Nr. 23
Barbara Weiler

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 

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako vai marķē zāles, vai izmaina 
zāļu marķējumu vai iepakojumu, 
nepieciešama ražošanas atļauja. Lai 
drošuma pazīmes būtu efektīvas, noņemt, 
aizstāt vai aizsegt šīs pazīmes ar stingriem 
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turētājam. nosacījumiem jāatļauj vienīgi ražošanas 
atļaujas turētājam. Ar šiem stingrajiem 
nosacījumiem jāpanāk pietiekama 
aizsardzība pret viltotu zāļu nonākšanu 
izplatīšanas ķēdē un jānorāda, ka 
ražošanas atļaujas turētājiem ir obligāts 
atbildības pienākums pret oriģinālo zāļu 
ražotāju un tirdzniecības atļaujas 
turētājiem — pret šo zāļu patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai pacientus laikus aizsargātu no 
viltotu zāļu apdraudējuma, jānosaka 
prasība, ka, tiklīdz šī direktīva stājas 
spēkā, ražošanas atļaujas turētājs, kurš 
daļēji vai pilnīgi noņem vai aizsedz 
brīvprātīgi uzliktās drošuma pazīmes, tās 
aizstāj ar līdzvērtīgām drošuma pazīmēm, 
kas paredzētas, lai nodrošinātu  recepšu 
zāļu identifikāciju, autentiskuma 
noteikšanu un izsekojamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Grozījums Nr. 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm jāsadarbojas ar 
Eiropolu, lai cita starpā uzlabotu spēkā 
esošo ierobežojumu piemērošanu attiecībā 
uz zāļu nelegālu piegādi ar interneta 
starpniecību.
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Or. el

Pamatojums

Dalībvalstu sadarbība, tostarp apmaiņa ar labāko praksi un tehnoloģiskām zināšanām, ir 
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. 27
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm pastiprināti 
jāsadarbojas tieslietu un policijas jomā, 
tostarp iesaistot Eiropolu, lai īstenotu 
spēkā esošos ierobežojumus attiecībā uz 
zāļu nelegālu piegādi ar interneta 
starpniecību. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu rīcībā ir ievērojami sadarbības līdzekļi, tostarp apmaiņa ar labāko praksi un 
tehnoloģiskām zināšanām, lai risinātu problēmas saistībā ar zāļu nelegālu izplatīšanu 
internetā. Šādā sadarbībā jāietver Eiropols, kam ir uzkrāta ievērojama pieredze Eiropas 
kibernoziegumu jomās.

Grozījums Nr. 28
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Direktīvas 1. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu 2.a punktu:
“2.a Viltotas zāles: visas zāles, vielas, 
palīgvielas vai to sastāvdaļas, kurām 
apzināti un/vai krāpnieciskos nolūkos 
mainīta: 
a) identitāte, tostarp iepakojums, 
marķējums, nosaukums un sastāvs 
attiecībā uz zāļu jebkādām sastāvdaļām 
un iedarbības stiprumu, un/vai
b) avots, tostarp ražotājs, ražotājvalsts, 
izcelsmes valsts, tirdzniecības atļaujas 
turētājs, un/vai
c) ražošanas vēsture, tostarp uzskaites dati 
un dokumenti saistībā ar izplatīšanas 
kanāliem.
Šī definīcija neskar intelektuālā un 
rūpnieciskā īpašuma tiesību aktus.”

Or. en

Pamatojums

Iekļaujot oficiālu definīciju, direktīvas noteikumiem tiek nodrošināta papildu juridiskā 
noteiktība, un dalībvalstis to var saskaņotāk īstenot, piemērojot administratīvus pasākumus 
un kriminālsankcijas. Definīcijā jāiekļauj apzinātas viltošanas vai faktu sagrozīšanas 
jēdziens.

Grozījums Nr. 29
Antonyia Parvanova

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: 
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visas zāles, kam viltoti atveidota (1) 
identitāte (2) un/vai avots (3).
Šī definīcija attiecas uz pašām zālēm, to 
iepakojumu vai pārējo iesaiņojumu, vai 
uz etiķetē norādīto informāciju.
Viltotas zāles var būt gan patentētās, gan 
ģenēriskās zāles. Viltotas zāles var būt 
zāles, kuru sastāvā ir pareizas 
vielas/sastāvdaļas (4), ir nepareizas 
vielas/sastāvdaļas, nav aktīvo vielu, ir 
nepareizi aktīvo vielu daudzumi vai 
kurām ir viltots iepakojums.
Ar patentiem saistītie tiesību pārkāpumi 
vai strīdi ir jānošķir no zāļu viltošanas vai 
falsifikācijas. Zāles (ģenēriskās vai 
patentētās), kuras nav atļauts tirgot 
attiecīgajā valstī, bet kuras 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.
Piezīmes
(1) Zāļu falsifikācija ir krāpnieciska un 
apzināta. Noziedzīgs nodoms un/vai 
nolaidība ir faktori, kas ir jāņem vērā 
tiesas procedūrā nolūkā uzlikt sankcijas.
(2) Tas ietver jebkādu maldinošu 
paziņojumu par zāļu nosaukumu, sastāvu, 
iedarbības stiprumu vai citiem 
elementiem.
(3) Tas ietver arī jebkādu maldinošu 
paziņojumu par ražošanu, ražotājvalsti, 
izcelsmes valsti, tirdzniecības atļaujas 
turētāju vai izplatīšanas ķēdi. 
(4) Tas attiecas uz visām zāļu 
sastāvdaļām.”

Or. en

Pamatojums

Vajadzīga skaidra viltoto zāļu definīcija, lai cīņā pret zāļu viltošanu vērstos pret problēmas 
pamatcēloni un novērstu pārpratumus saistībā ar falsificētām un viltotām zālēm, patentu 
strīdiem vai nestandarta ražojumiem.
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Grozījums Nr. 30
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-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.
Komisija ir pilnvarota šo definīciju 
atjaunināt, pamatojoties uz tehnikas un 
zinātnes attīstību un/vai starptautiskajiem 
nolīgumiem.”

Or. pt

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un drošības labad šīs direktīvas tekstā ir jāiekļauj definīcija “viltotas 
zāles”.

Grozījums Nr. 31
Ashley Fox

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

-1) Direktīvas 1. pantā aiz 5. punkta 
iekļauj šādu 5.a punktu:
“5.a Viltotas zāles:
visas zāles, kurām apzināti viltota:
a) identitāte, tostarp iepakojums, 
marķējums, nosaukums un sastāvs gan 
attiecībā uz sastāvdaļām, tostarp 
palīgvielām un aktīvajām vielām, gan uz 
to dozējumu; 
b) avots, tostarp ražotājs, ražotājvalsts, 
izcelsmes valsts un tirdzniecības atļaujas 
turētājs; 
c) ražošanas vēsture, tostarp reģistri un 
dokumenti, kas ļauj identificēt 
izplatīšanas ķēdi. 
Komisija sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalstu iestādēm šo definīciju 
atjaunina, pamatojoties uz tehnikas un 
zinātnes attīstību un starptautiskajiem 
nolīgumiem. 
Šī definīcija neskar intelektuālā un 
rūpnieciskā īpašuma tiesību aktus. 
Šī definīcija neattiecas uz ražošanas 
kļūdām.”

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad ir vajadzīga viltotu zāļu definīcija, jo pašreiz nav 
skaidrības par to, ko uzskata par viltotām zālēm. Šajā direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš 
ietekmei uz sabiedrības veselību, nevis jārisina iespējamās problēmas saistībā ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām, patenttiesībām vai ražošanas kļūdām.

Grozījums Nr. 32
Ashley Fox

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

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.”

Or. en

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. 33
Barbara Weiler

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. Drošuma 
pazīmes ir obligātas visām zālēm, kas 
uzskaitītas ierobežotajā zāļu sarakstā, 
kuru ierosinājusi un izstrādājusi Komisija 
kopīgi ar dalībvalstīm un apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pacientu organizācijām.”

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu katra medikamenta riska novērtējumu, vajadzīgas ārkārtīgi dārgas tehnoloģijas, un 
tas var ietekmēt attiecīgā medikamenta cenu un radīt viltošanas risku. Tādēļ jāizveido 
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ierobežots zāļu saraksts, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Pamatojums

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Grozījums Nr. 35
Barbara Weiler

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) saglabāt pēc iespējas zemākas papildu 
izmaksas un sadalīt tās starp piegādes 
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ķēdē iesaistītajām personām.

Or. en

Pamatojums

Ja papildu izmaksas tikai saglabā pēc iespējas zemākas, tas pietiekami nenodrošina vispārēju 
piekļuvi ļoti dārgām zālēm. Ir būtiski nodrošināt, ka jauno drošības pasākumu izmaksas 
nesedz pacienti vieni paši un ka tās ir sadalītas starp piegādes ķēdē iesaistītajām personām, 
proti, starp ražotājiem, vairumtirdzniecības izplatītājiem un aktīvo farmaceitisko ielu 
ražotājiem.

Grozījums Nr. 36
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37
Regina Bastos

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

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

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

Or. pt

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. 38
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) Drošuma pazīmes, kas minētas 54. panta 
o) punktā, ne daļēji, ne pilnībā nenoņem 
vai neaizsedz, izņemot šādus apstākļus un 
pārliecinoties par zāļu unikālajām 
identifikācijas pazīmēm, autentiskumu un 
izsekojamību:

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas skaidrības labad jānorāda, ka vienīgās drošuma pazīmes, kas ļaus noteikt atsevišķu 
iepakojumu autentiskumu un nodrošinās to izsekojamību, ir tās, kuras attiecīgā iepakojuma 
identificēšanā ir unikālas.
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Grozījums Nr. 39
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pazīmes 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. Ja drošuma pazīmi noņem, 
aizstāj vai aizsedz, šo nosacījumu piemēro 
arī jaunajai drošuma pazīmei, izņemot 
gadījumus, kad sākotnējā drošuma 
pazīme ir bijusi apslēpta un līdz ar to nav 
atpazīstama.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka iesaistītie tirgotāji pārpakošanas procesā patiešām var izmantot 
līdzvērtīgas drošuma pazīmes, ar šo direktīvu dažādās līdzvērtīgu drošuma pazīmju 
kategorijas jānosaka saskaņā ar konkrētiem kritērijiem, ņemot vērā to, ka apslēptās drošuma 
pazīmes nevar pārbaudīt bez iepriekšējas informācijas.

Grozījums Nr. 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4) Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu. Tomēr pirms 
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un šā panta 1. un 2. punktu. konkrētu pasākumu ierosināšanas 
saskaņā ar 54. panta o) punktu Komisija 
veic publisku spēkā esošo drošuma 
pazīmju izmaksu un ieguvumu 
novērtējumu, kā arī rīko apspriedes ar 
šādu drošuma pazīmju ieviešanā un 
izmantošanā iesaistītajām pusēm.

Or. el

Pamatojums

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Grozījums Nr. 41
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4) Komisija pieņem pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu 54. panta o) punktu 
un šā panta 1. un 2. punktu. Pirms saskaņā 
ar 54. panta o) punktu tiek ierosināts 
konkrēts pasākums, Komisija veic 
ietekmes uz sabiedrību novērtējumu 
attiecībā uz spēkā esošo drošuma pazīmju 
izmaksām un ieguvumiem, kā arī rīko 
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apspriedes ar šādu drošuma pazīmju 
ieviešanā un izmantošanā iesaistītajām 
pusēm.

Or. en

Pamatojums

Pastāv vairākas iespējas attiecībā uz drošuma pazīmēm, ko izmanto zāļu autentiskuma 
noteikšanai, piemēram, viendimensijas kods, datu matrica, plombas, hologrammas, 
radiofrekvences identifikācija (RFID) utt. Arī valstu līmenī ir sākti izmēģinājuma projekti, lai 
novērtētu šo iespēju sniegtās priekšrocības. Pirms konkrētas drošuma pazīmes izvēles, 
Komisijai ir jāveic ietekmes novērtējums, lai izsvērtu visus “par” un “pret” attiecībā uz 
visām tirgū pašreiz pieejamajām drošuma pazīmēm, kā arī Komisijai ir jāapsver gūtā 
pieredze un īstenoto izmēģinājuma projektu rezultāti.

Grozījums Nr. 42
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piegādes ķēdes sazarotību;

Or. en

Pamatojums

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 
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Grozījums Nr. 43
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viltošanas gadījumu skaitu trešās valstīs 
un Kopienā;

b) viltošanas gadījumu skaitu, jo īpaši
Savienībā;

Or. pt

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. 44
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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Komisija, norādot iemeslus, ir pieprasījusi 
izmantot konkrētu drošuma pazīmi.

Or. en

Pamatojums

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Grozījums Nr. 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina to datu 
īpašumtiesību un konfidencialitātes 
ievērošanu, kurus iegūst, izmantojot 
drošuma pazīmes, lai pierādītu zāļu 
autentiskumu.

Or. el
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā punktā minētajos pasākumos pienācīgi 
ņem vērā likumīgās intereses, lai aizsargātu 
komerciāli konfidenciālu informāciju un 
rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina to datu 
īpašumtiesību un konfidencialitātes 
ievērošanu, kurus iegūst, izmantojot 
drošuma pazīmes, lai pierādītu zāļu 
autentiskumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 47
Antonyia Parvanova

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

Šajā punkta daļā minētie pasākumi atbilst 
vismaz šādiem nosacījumiem:
a) sistēma ir rentabla, lai nodrošinātu, ka 
visu piemēroto pasākumu pamatā ir 
izmaksu un ieguvumu analīze; 
b) pasākumu izmaksas proporcionāli sedz 
visas piegādes ķēdē iesaistītās personas, 
un šīs izmaksas ir saistītas ar 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.

Or. en

Pamatojums

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

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

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Grozījums Nr. 48
Ashley Fox

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 Grozījums

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.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

85.c pants

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

Or. en

Pamatojums

Jānostiprina patērētāju uzticība zāļu iegādei interneta aptiekās un pēc iespējas jāizskauž 
viltotu zāļu izplatīšana internetā.
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Grozījums Nr. 50
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

85.d pants

1. Komisija un dalībvalstis 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, 
– informēšanas kampaņas sadarbībā ar 
dalībvalstīm un pacientu un patērētāju 
organizācijām, 
– viegli pieejama akreditēto interneta 
aptieku saraksta nodrošināšanu.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
noteikumus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantā minēto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
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purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Grozījums Nr. 51
Antonyia Parvanova

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Piemērojamās sankcijas 
nosaka, ņemot vērā sabiedrības veselības 
apdraudējumu, ko rada zāļu viltošana.
Paredzētajām sankcijām jābūt saskaņotām, 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.
Dalībvalstis vēlākais līdz [norādīt datumu 
— 18 mēnešus pēc publicēšanas] dara 
zināmus Komisijai minētos noteikumus un
nekavējoties dara zināmus visus turpmākos 
grozījumus, kas tos ietekmē.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 52
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 

Or. en

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. 53
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) no [norādīt datumu — 6 mēnešus pēc 
publicēšanas] noteikumus, kas vajadzīgi, 
lai izpildītu 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 
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direktīvu;

Or. en

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. 54
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. en

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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Grozījums Nr. 55
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) no [norādīt datumu — 48 mēnešus 
pēc publicēšanas] noteikumus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 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.

Or. en

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. 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības 
ierobežot vai aizliegt recepšu zāļu 
pārdošanu internetā.
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Or. el

Pamatojums

Pašreiz lielākajā daļā dalībvalstu recepšu zāļu pārdošana internetā ir ierobežota. Ar šādiem 
ierobežojumiem cenšas mazināt viltotu zāļu ražotāju iespējas viltotās zāles darīt pieejamas 
sabiedrībai. Atbilstīgi sabiedrības veselības interesēm un saskaņā ar subsidiaritātes principu 
ir jāatļauj saglabāt spēkā esošos ierobežojumus.


