
PA\801034LV.doc PE438.139v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2008/0261(COD)

8.1.2010

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

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))

Atzinumu sagatavoja: Regina Bastos



PE438.139v01-00 2/11 PA\801034LV.doc

LV

PA_Legam



PA\801034LV.doc 3/11 PE438.139v01-00

LV

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, patērētājs ne vienmēr var 
pārliecināties par avota autentiskumu. 
Turklāt jāveic turpmāka novērtēšana 
attiecībā uz iespējamiem riskiem, ko var 
radīt bezrecepšu zāles. Šajā nolūkā 
Komisijai ik pēc diviem gadiem ir jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
šajā direktīvā paredzēto pasākumu 
ietekmi un par turpmākas saskaņošanas 
vajadzību, galveno uzmanību pievēršot 
jautājumam par to, vai šīs direktīvas 
darbības jomā ir jāiekļauj bezrecepšu 
zāles.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Komisijai sadarbībā ar Eiropas Zāļu 
aģentūru un dalībvalstu iestādēm ir 
jāorganizē kampaņa, lai patērētājus 
informētu par riskiem, kas saistīti ar 
viltotu zāļu iegādi. Kampaņai jo īpaši 
jāpalielina patērētāju zināšanas par jau 
ieviestajiem pasākumiem autentiskuma 
noteikšanai, par drošuma pazīmēm uz 
zāļu iepakojuma (tādām kā hologrammas 
un drošības plombas) un par riskiem, kas 
saistīti ar zāļu iegādi no nelegāliem un 
nelicencētiem tiešsaistes avotiem.

Or. en

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. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums
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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. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts
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

Jebkādas 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 ir pilnvarota šo definīciju 
atjaunināt, pamatojoties uz tehnikas un 
zinātnes attīstību un starptautiskajiem 
nolīgumiem.”

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad šīs direktīvas tekstā ir jāiekļauj definīcija „viltotas 
zāles”.
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Visos apstākļos jāpārliecinās par zāļu identificējamību, autentiskumu un izsekojamību. 

Grozījums Nr. 6

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. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai 
informācija par izplatīšanas kanāliem 
nebūtu pieejama izmantošanai 
komerciālos nolūkos.

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 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.

Or. en

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. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja 1. punktā minētās pārbaudes rezultāts 
liecina, ka persona nav ievērojusi labas 
ražošanas prakses 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 
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datubāzē reģistrē arī gadījumus, kad 
Eiropas Savienības tirgū konstatētas 
viltotas zāles.

Or. en

Pamatojums

Kopienas datubāzē iekļautajai informācijai jābūt pēc iespējas precīzākai. 

Grozījums Nr. 9

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.

Neskarot subsidiaritātes principu, 
dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
direktīvas noteikumu pārkāpumiem, un 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu noteikumu īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām, kas var būt 
kriminālsods, jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām, un cita starpā tās 
jāpiemēro par šādiem pārkāpumiem:

1) viltotu zāļu, aktīvo vielu, palīgvielu, 
sastāvdaļu, izejvielu un papildvielu 
ražošana;

2) viltotu zāļu, aktīvo vielu, palīgvielu, 
sastāvdaļu, izejvielu un papildvielu 
piegāde vai piedāvājums piegādāt, tostarp 
starpniecība, tirdzniecība, uzglabāšana, 
importēšana un eksportēšana;

3) dokumentu viltošana vai krāpnieciskas 
darbības ar dokumentiem;

4) palīdzība un līdzdalība jebkuru iepriekš 
minēto pārkāpumu izdarīšanā;
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5) mēģinājums 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.

Or. en

Pamatojums

Zāļu viltošana ir smags kriminālpārkāpums, kas apdraud cilvēka dzīvību. Tas jāatspoguļo 
sankcijās par viltošanu.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a Iekļauj šādu pantu:
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.

Or. en



PA\801034LV.doc 11/11 PE438.139v01-00

LV

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.


