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ĪSS PAMATOJUMS

Viltotu zāļu nonākšana legālā piegādes tīklā rada draudus Eiropas farmācijas nozarei kopumā, 
jo tā grauj sabiedrības uzticību aptiekās un citās legālās tirdzniecības vietās pieejamo zāļu 
kvalitātei.  

Visās dalībvalstīs strauji pieaug viltotu zāļu skaits. PVO lēš, ka 1 % zāļu, ko pašlaik pārdod 
Eiropas iedzīvotājiem legālā piegādes tīklā, ir viltotas. Viltotu zāļu sastāvā var būt 
standartiem neatbilstošas vai viltotas sastāvdaļas, var nebūt kādas sastāvdaļas vai sastāvdaļas 
var būt nepareizā devā — tas attiecas arī uz aktīvajām vielām. 

Lai gan šī parādība vēl ir samērā maz izplatīta Eiropā, salīdzinot ar citām vietām pasaulē, 
piemēram, Āfriku, vairāki faktori norāda uz to, ka Eiropas Savienībai vajadzīga ātra un 
stingra rīcība. 

Pirmkārt, bažas rada izmaiņas riska profilā — ja agrāk galvenokārt viltoja zāles, kas bija 
saistītas ar noteiktu dzīvesveidu, tagad ievērojami biežāk vilto inovatīvas un dzīvībai svarīgas 
zāles. 

Otrkārt, šī parādība jau ir sasniegusi bīstamus apmērus. Pēc Komisijas aplēsēm, legālā 
piegādes tīklā Eiropā katru gadu pārdod ap 1,5 miljoniem iepakojumu ar viltotām zālēm. Vēl 
lielākas bažas rada tas, ka šis daudzums katru gadu palielinās vidēji par 10–20 %. Ja šis 
pieaugums saglabāsies 10 % līmenī, viltotu zāļu daudzums legālajā piegādes tīklā 2020. gadā 
sasniegs 42 miljonus iepakojumu. Pēc pesimistiskām prognozēm, pieaugums ir ap 30 %, un 
attiecīgais daudzums varētu palielināties līdz 192 miljoniem.

Strādājot komitejā, kas atbildīga par rūpniecību un pētniecību, mēs nedrīkstam ignorēt 
nopietnos draudus, kurus viltotas zāles rada ne tikai sabiedrības veselībai, bet arī vienai no 
galvenajām ES ekonomikas nozarēm. ES farmācijas nozari veido ap 3 700 uzņēmumu, kurās 
strādā 634 000 cilvēku un kuru apgrozījums pārsniedz 170 miljardus EUR. Aptuveni 1500 
(40 %) minēto uzņēmumu ir mazie un vidējie uzņēmumi. Šie uzņēmumi katru gadu pētniecībā 
un izstrādē kopumā iegulda vairāk nekā 26 miljardus EUR (17 % no visiem ES izdevumiem). 
Tādēļ ir svarīgi nepieļaut negodīgu konkurenci no to ārpuskopienas ražotāju puses, kuri laiž 
aktīvās farmaceitiskās vielas ES tirgū, bet par kuriem nav droši zināms, vai viņi strādā 
saskaņā ar labu ražošanas praksi. Tas vienlaikus kalpos arī sabiedrības veselības aizsardzībai.

Lai gan Komisija savā priekšlikumā ņēmusi vērā Parlamenta bažas, ko tas pauda rakstiskajā 
deklarācijā 61/2006 par aktīvajām vielām farmācijā, vēl atliek noskaidrot un precizēt dažus 
aspektus. 

Pirmkārt ir svarīgi izstrādāt priekšlikuma priekšmeta — proti, viltotu zāļu — un visu 
izplatīšanas tīklā iesaistīto personu skaidru un nepārprotamu definīciju, tas attiecas, 
piemēram, uz mazumtirgotājiem un starpniekiem, kuru darbībai, tāpat kā ražotājiem un 
izplatītājiem, vajadzīga atļauja un tai jābūt saskaņā ar labu praksi. Tas jāattiecina arī uz citiem 
iesaistītajiem tirgotājiem, kuriem jāuzņemas skaidri definētas saistības un jāiziet stingras 
pārbaudes.

Turklāt ir jārīko stingrākas, regulāras pārbaudes uzņēmumos, kuros ražo farmaceitiskās 
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izejvielas eksportam, tostarp aktīvās vielas, lai nodrošinātu atbilstību labai ražošanas praksei, 
un vienlaikus jāaizsargā sabiedrības veselība, izmantojot efektīvu izsekojamības sistēmu. 

Lai gan priekšlikums izveidot savstarpējas atzīšanas sistēmu ar eksportētājvalstīm, kas 
garantētu ražošanas kvalitātes standartus, kuri līdzvērtīgi ES standartiem, ir vērtējams 
atzinīgi, Komisijas priekšlikumā ir jāizdara grozījumi, lai nodrošinātu, ka pirmā pārbaude uz 
vietas notiek pirms valsts iekļaušanas sarakstā, nevis triju gadu laikā pēc tās. Tādējādi būs 
iespējams pārliecināties par trešās valsts sniegto garantiju uzticamību, pirms tiks saņemta 
atļauja laist produktus Kopienas tirgū.

Ja ražotājiem garantijas nepieprasa valsts, kura parakstījusi savstarpējās atzīšanas nolīgumu ar 
ES, tās nebūs pietiekami stingras. Šādiem ražotājiem ir atļauts ievest savus ražojumus Eiropas 
Savienībā, ja trešā eksportētājvalsts rakstiski apliecina ražošanas kvalitātes standartus. Ir 
skaidrs, ka tāda kārtība nespēj nodrošināt pienācīgu un pietiekamu garantiju un turklāt 
nemudinās trešās valstis slēgt savstarpējās atzīšanas nolīgumus ar ES. 

Jāpievēršas vēl citiem jautājumiem, piemēram, tirdzniecībai internetā un iespējamībai noteikt 
drošuma pazīmes bezrecepšu zālēm, ja ir pamats uzskatīt, ka tās var būt viltotas.

 Visbeidzot, tā kā šis priekšlikums nespēj nodrošināt ražošanas iekārtu sistemātiskas obligātas 
pārbaudes, direktīvas noteikumu ieviešanas termiņi ir pārāk gari.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. atsauce 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un it īpaši tā 
114. pantu un 168. pantu,

Pamatojums

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



AD\809722LV.doc 5/48 PE430.741v02-00

LV

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pieredze rāda, ka, pērkot zāles 
internetā, patērētājs nevar būt pietiekami 
drošs, ka nopirktie ražojumi nāk no 
legālas piegādes ķēdes un tātad ir 
nekaitīgi. Komisijai sadarbībā ar 
Aģentūru un dalībvalstu iestādēm 
vajadzētu izvērtēt zāļu pārdošanu 
internetā un vajadzības gadījumā iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu, lai 
aizsargātu Eiropas iedzīvotāju veselību.

Pamatojums

Nopietnas bažas rada tas, ka internetā parādās arvien plašāks zāļu piedāvājums. Taču, kamēr 
nav veikts pētījums, lai gūtu skaidru priekšstatu par esošo stāvokli, nebūtu lietderīgi attiecināt 
priekšlikumu arī uz zāļu tirdzniecību internetā. Tādēļ ieinteresētajām iestādēm ir jāizpēta 
tirdzniecība internetā un vajadzības gadījumā jāiesniedz likumdošanas priekšlikums, kas ļaus 
pienācīgi risināt šo problēmu.

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šīs direktīvas mērķis ir nepieļaut 
viltotu zāļu nonākšanu legālas piegādes 
ķēdē, un tā neskar tiesību aktus 
intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma 
jomā.  

Pamatojums

Viltotu zāļu nonākšana legālas piegādes ķēdē ne vien ievērojami apdraud sabiedrības 
veselību, bet arī rada nopietnas bažas farmācijas nozarē, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) vidū. Tātad ir jāaizsargā intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, lai Eiropas 
farmācijas rūpniecība arī turpmāk spētu veikt lielus ieguldījumus pētniecībā un izstrādē. 
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Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Ievērojams daudzums zāļu, kas 
iegādātas tīmeklī, nāk no vietnēm, kuru 
faktiskās adreses tiek slēptas. Tādēļ legāli 
pasūtījumi pa pastu vai no interneta 
aptiekām ir jānodala no nelegālas 
piegādes ķēdes, ko īsteno ar nekontrolētu 
iegādi internetā. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka atbildīgās iestādes 
pastāvīgi uzrauga zāļu pārdošanu 
internetā. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Informētības palielināšana ir izšķirošs elements cīņā pret viltotu zāļu piegādi ar interneta 
starpniecību. Informācijas pasākumiem ir izšķiroša nozīme, jo informēts un zinošs patērētājs 
var izvairīties no viltotu zāļu iegādes. Pacientu un patērētāju organizācijām ir pieredze, lai 
sniegtu atbilstīgu, precīzu un pieejamu informāciju par kopienām, kuras tās labi pazīst.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4e) Ir noderīgi ieviest „viltotu zāļu” 
definīciju, lai noteiktu atšķirību starp 
šiem produktiem un legālām zālēm, 
kurām piešķirta atļauja. Turklāt par 
viltotām zālēm nebūtu jāuzskata atļauju 
saņēmuši vai citādi likumīgi produkti ar 
kvalitātes nepilnībām, kas ražošanas 
kļūdas vai turpmāko manipulāciju dēļ 
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neatbilst labas ražošanas vai labas 
izplatīšanas praksei.

Pamatojums

Apzināta zāļu viltošana ir kriminālpārkāpums. To nevar uzskatīt par labas ražošanas prakses 
(LRP) neievērošanai vai kvalitātes nepilnībām līdzvērtīgu gadījumu, kas var rasties parastos 
ražošanas apstākļos, un ar šiem gadījumiem saistītās problēmas zāļu ražotājs un iestādes 
risina pārredzami, pastāvīgi rūpējoties par sabiedrības veselības aizsardzību.

Grozījums Nr. 8

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, piemēram citi tirgotāji un 
starpnieki. 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, piemēram, citiem tirgotājiem 
un starpniekiem. Jābūt skaidrai un 
nepārprotamai šo personu un to 
pienākumu definīcijai un uz tiem 
jāattiecina samērīgi noteikumi, lai visiem 
pieejamajiem līdzekļiem izslēgtu 
iespējamību, ka zāles ar viltotu identitāti, 
ražošanas vēsturi vai izcelsmi nonāk legālā 
piegādes ķēdē Kopienā. Šīm personām jo 
īpaši jābūt derīgai uzņēmējdarbības 
licencei, un tām jādarbojas saskaņā ar 
labo praksi, ko Komisija noteikusi 
sadarbībā ar Aģentūru un dalībvalstu 
iestādēm līdzīgi, kā tas noteikts zāļu 
ražotājiem un izplatītājiem.
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Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi. Lai panāktu efektīvu sabiedrības 
veselības aizsardzību, šajā sistēmā ir skaidri jānosaka dažādo ieinteresēto personu pienākumi 
un uz šīm personām jāattiecina stingras akreditācijas, verificēšanas un labas prakses 
prasības. Tas attiecas arī uz citiem iesaistītajiem tirgotājiem.

Grozījums Nr. 9

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 īpatnības, piemēram, ģenērisko 
zāļu, bezrecepšu zāļu un tādu zāļu, ko 
ražotāji tieši un bez starpniekiem pārdod 
iestādēm, kurās tās saņem pacienti. 
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.

Pamatojums

Ir jāizveido efektīva sistēma zāļu identificēšanai, autentiskuma noteikšanai un to aprites 
izsekošanai, pamatojoties uz 54.a panta 4. punktā paredzēto riska novērtējumu. Nosakot 
drošuma pazīmes, jāņem vērā ražojuma īpatnības, lai neradītu nesamērīgi augstas izmaksas.  
Piemēram, nebūtu lietderīgi noteikt drošuma pazīmes zālēm, ko bez starpniekiem pārdod paši 
ražotāji veselības aprūpes iestādēm, kurās tās saņem slimnieki.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm sadarbībā ar 
ieinteresētajām pusēm jābūt tiesīgām 
reglamentēt noteiktus zāļu autentiskuma 
noteikšanas aspektus veidā, ko tās uzskata 
par vispiemērotāko savam zāļu tirgum, 
ņemot vērā drošuma pazīmes, kas 
noteiktas saskaņā ar šo direktīvu.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt gan recepšu gan bezrecepšu zāļu autentiskumu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Tehnoloģijas, kas dod iespēju 
identificēt farmācijas līdzekļus un izsekot 
to apritei, atsevišķas devas līmenī, var būt 
līdzeklis zāļu viltošanas efektīvākai 
apkarošanai un tāpēc iestādēm, kas 
atbildīgas par sabiedrības veselības 
aizsardzību Eiropā, būtu rūpīgi jāanalizē 
šīs tehnoloģijas.

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā visas pieejamās tehnoloģijas cīņā pret šo parādību, kas kaitē Eiropas 
pilsoņu veselībai. 

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Lai nodrošinātu pacientu savlaicīgu 
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aizsardzību no viltoto zāļu apdraudējuma, 
jāpieprasa, lai ražošanas atļaujas turētājs, 
kurš pilnīgi vai daļēji noņem vai nosedz 
brīvprātīgi pievienotās drošuma pazīmes, 
tiklīdz šī Direktīva stājas spēkā, tās aizstāj 
ar līdzvērtīgām drošuma pazīmēm, kas 
izstrādātas lai nodrošinātu recepšu zāļu 
identificēšanu, autentiskumu un 
izsekojamību.

Pamatojums

Pat pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, maz ticams, vai  dažu gadu laikā tiks veikti konkrēti 
pasākumi.  Tāpēc, līdz laikam, kad tiek īstenoti galīgie pasākumi, ir jāturpina pagaidu 
pasākumu piemērošana.  Cita starpā šajos pasākumos jānodrošina prasība ražošanas 
atļaujas turētājiem (tostarp pārpakotājiem), kuri noņem vai nosedz sākotnējā ražotāja 
brīvprātīgi uzliktās redzamās drošuma pazīmes, tās aizstāt ar līdzvērtīgām drošuma pazīmēm, 
un no tiem stingri jāprasa atbildība, gadījumos, kad viltojumi iekļūst piegādes ķēdē viņu 
darbību dēļ.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem, 
kas iepako vai marķē zāles vai ievieto 
izmaiņas zāļu marķējumā vai iepakojumā, 
nepieciešama tirdzniecības atļauja. Lai 
drošuma pazīmes būtu efektīvas, noņemt, 
aizstāt vai aizsegt šīs pazīmes ar stingriem 
nosacījumiem jāatļauj vienīgi ražošanas 
atļaujas turētājam. Ar stingriem 
nosacījumiem jānodrošina drošības 
pasākumi pret viltotu produktu 
nonākšanu izplatīšanas tīklā, kā arī 
ražošanas atļauju turētājiem jāuzliek 
stingri pienākumi pret oriģinālo produktu 
ražotāju un tirdzniecības atļaujas 
īpašnieku, kā arī pret šo produktu 
patērētāju.

Pamatojums

Pacientiem un citām iesaistītajām personām noteikti jāsaņem skaidra informācija no 
iepakojuma marķējuma par oriģinālo drošuma pazīmju noņemšanu vai aizvietošanu.
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Būtu jāpievērš Eiropas pilsoņu 
uzmanība apdraudējumam, kas saistīts ar 
zāļu pasūtīšanu no nelikumīgiem 
piegādātājiem. Jo īpaši ir jāveicina 
sabiedrības informēšanas pasākumi 
dalībvalstīs un visā Eiropā. Komisijai un 
dalībvalstīm, ir jāpieņem pasākumi, lai 
palielinātu sabiedrības informētību par 
riskiem, kas saistīti ar zāļu iegādi 
internetā.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt gan recepšu gan bezrecepšu zāļu autentiskumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Viltotas aktīvās farmaceitiskās vielas 
izraisa nestandarta aktīvo farmaceitisko 
vielu risku. Ar šo risku saistītie jautājumi 
jārisina. Jo īpaši zāļu ražotājiem vai nu
pašiem, vai ar šim uzdevumam akreditētas 
struktūras starpniecību jānodrošina, lai 
aktīvās farmaceitiskās vielas piegādātājs 
ražotājs ievērotu labu ražošanas praksi.

(12) Pastāv risks, ka viltotas aktīvās 
farmaceitiskās vielas neatbilst spēkā 
esošajiem standartiem. Ar šo risku saistītie 
jautājumi jārisina, līdztekus izmantojot 
efektīvu pārbaudes sistēmu un sistēmu, 
kas nodrošina aktīvo farmaceitisko vielu 
izsekojamību. Jo īpaši zāļu ražotājiem 
pašiem jānodrošina, lai aktīvo 
farmaceitisko vielu piegādātājs ražotājs 
ievērotu labu ražošanas praksi.

Pamatojums

Nodrošinot sabiedrības veselības pienācīgu aizsardzību, dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
sadarbībā ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMEA) jāinspicē ražotnes. Ja ir akreditētas vairākas 
privātas struktūras, būs grūti novērtēt pārbaužu efektivitāti un nebūs skaidrības par to, kurš ir 
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atbildīgs par pārbaužu rezultātu pareizību, bet pārbaudāmo uzņēmumu un pārbaudītāju 
struktūru neskaidrās attiecības var radīt korupcijas risku. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Lai nodrošinātu augstu sabiedrības 
veselības aizsardzības līmeni, aktīvās 
farmaceitiskās vielas vai palīgvielas 
ražošanai jānotiek, ievērojot Eiropas 
Savienībā spēkā esošu attiecīgu labu 
ražošanas praksi neatkarīgi no tā, vai 
sastāvdaļas ražotas Eiropas Savienībā vai 
importētas. Attiecībā uz aktīvo 
farmaceitisko vielu ražošanu trešās valstīs 
jānodrošina atbilstība labai ražošanas 
praksei, kompetentajām Eiropas 
Savienības iestādēm vai to valstu 
iestādēm, ar kurām ir spēkā savstarpējās 
atzīšanas nolīgums, kas cita starpā 
attiecas uz aktīvajām farmaceitiskajām 
vielām, atkārtoti veicot obligātas 
pārbaudes.

Pamatojums

Ļoti svarīgi skaidri apzināties aktīvo farmaceitisko vielu izcelsmi un kvalitāti. Lai nodrošinātu 
atbilstību labai ražošanas praksei, ir regulāri jārīko ražošanas iekārtu rūpīgas pārbaudes. 
Gan palīgvielām, gan aktīvajām farmaceitiskajām vielām jāatbilst labai ražošanas praksei, 
kas izstrādāta Eiropas līmenī, ņemot vērā to specifiskumu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ražošanas atļaujas turētājam būtu 
pienācīgi jākontrolē farmaceitiskās 
palīgvielas, kas nav aktīvas farmaceitiskās 
vielas, un kuras izmanto zāļu ražošanā, 
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lai nodrošinātu, ka ražošanas atļaujas 
turētājs pārbaudītu palīgvielas un 
apstiprinātu, ka tās ir piemērotas 
izmantošanai zāļu ražošanā saskaņā ar 
labu ražošanas praksi un to, ka šī 
pārbaude nodrošina sabiedrības veselības 
pienācīga līmeņa aizsardzību.

Pamatojums

Iekļaut darbības jomā palīgvielas ir atbilstīgi, ja palīgvielas tiek apskatītas atsevišķi no 
aktīvām farmaceitiskām vielām un ja nosaka tām īpašas prasības, kas ir atšķirīgas no tām, 
kas piemērojamas aktīvām farmaceitiskām vielām. Ražošanas atļaujas turētājam jābūt 
atbildīgam par to, lai nodrošinātu, ka palīgvielu kvalitāte atbilst tai paredzētajam mērķim, un 
šis noteikums jau ir paredzēts ES Labas ražošanas praksē attiecībā uz cilvēkiem paredzētajām 
zālēm.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm jānodrošina 
sabiedrības veselība un Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēja, ieviešot 
iedarbīgu, samērīgu, preventīvu un 
līdzvērtīgu sodu, kura mērķis ir nepieļaut 
viltotu zāļu nonākšanu legālā piegādes 
ķēdē.

Pamatojums

Lai efektīvi apkarotu zāļu viltošanu, dalībvalstīm gan jāpieņem iedarbīgu, samērīgu un 
preventīvu tiesību normu kopums, gan jānodrošina līdzvērtīga soda piemērošana Eiropas 
līmenī.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai identificētu katru atsevišķu zāļu 
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iepakojumu, kuram nepieciešama recepte, 
un kas nav radiofarmaceitiskais 
preparāts, starp drošuma pazīmēm jābūt 
arī noteiktiem raksturlielumiem 
(piemēram, produkta kods, derīguma 
termiņš, partijas numurs). Šai 
informācijai jābūt pieejamai mašīnlasāmā 
formā, kas ir saskaņota visā Eiropā, 
izmantojot starptautisko kodēšanas 
standartu.

Pamatojums

Gala produkta pārbaudes sistēmai jādod iespēja sistemātiski kontrolēt katra iepakojuma 
sērijas numuru izsniegšanas fāzē, pirms tas nonāk pie pacienta. Tāpēc nepieciešams, lai 
visām recepšu zāles, kas nav radiofarmaceitiskie preparāti, būtu sērijas numurs, pēc kura 
atsevišķu iepakojumu var identificēt saskaņoti un standartizēti visā Eiropā. 

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm jāsadarbojas, tostarp 
iesaistot Eiropolu, lai īstenotu spēkā 
esošos ierobežojumus attiecībā uz zāļu 
nelikumīgu tirdzniecību internetā. 

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Direktīvas 1. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:

„3.a Palīgviela: 

farmaceitiska sastāvdaļa, kas nav aktīvā viela. 
Palīgvielas ir, piemēram, pildvielas, irdinātāji, 
lubrikanti, krāsvielas, antioksidanti, 
konservanti, stabilizētājvielas, biezinātāji, 
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emulgatori, šķīdinātāji, izplatīšanās veicinātāji, 
aromatizētāji, kā arī zāļu ārējā apvalka, 
piemēram, želantīna kapsulu, komponenti.”

Pamatojums

Vajadzīga palīgvielas definīcija. Tā kā palīgviela ir būtisks galīgā zāļu sastāva elements, 
definīcija atbilst EMEA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas pamatnostādnēm par 
palīgvielām. 

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1a) Direktīvas 1. pantā 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;
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 sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalstu iestādēm šo definīciju 
atjaunina, pamatojoties uz tehnikas un 
zinātnes attīstību un starptautiskajiem 
nolīgumiem. Šos aktus, kas ir paredzēti,
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
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ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantā minēto procedūru.
Šī definīcija nav saistīta ar intelektuālā 
un rūpnieciskā īpašuma tiesību aktu un 
patenttiesību pārkāpumiem.
Šī definīcija neattiecas uz ražošanas 
kļūmēm.”

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„17.a Tirgošanās ar zālēm
Visas darbības, kuras ietver zāļu 
pārdošanu, pirkšanu vai rēķinu izrakstīšanu 
par zālēm, izņemot fiziskas manipulācijas 
ar zālēm un zāļu piegādi sabiedrībai, un 
kuras neatbilst definētajai izplatīšanai 
vairumtirdzniecībā.”

Pamatojums

Definīcijām direktīvā jābūt skaidri saprotamām un tām nebūtu jārada nekādas neskaidrības 
par to nozīmi. Tāpēc definīcijās jānodala tirdzniecība un starpniecība, pirmajā gadījumā 
tirgotājs ir produkta īpašnieks, starpniecības gadījumā tas tā nav, turpretim abos šajos 
gadījumos zāles nav viņu fiziskā valdījumā, tāpēc viņi nekontrolē manipulācijas ar tām.

Grozījums Nr. 24

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

1a) Direktīvas 1. pantā aiz 17.a punkta 
iekļauj šādu 17.b punktu:
„17.b Starpniecības darījumi ar zālēm:

visas darbības, kuras neparedz zāļu 
valdījumu un/vai fiziskas manipulācijas 
ar tām, bet kuras ietver neatkarīgas 
sarunas citas personas vārdā par zāļu 
pārdošanu vai iegādi vai rēķinu 
izrakstīšanu citas personas vārdā, vai ar 
zālēm saistītus starpniecības darījumus, 
izņemot zāļu piegādi izplatīšanai 
vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā.”

Pamatojums

Lai efektīvi apkarotu viltotu zāļu nonākšanu legālā piegādes tīklā, mums ir jāizstrādā visu 
nozarē strādājošo skaidra un pilnīga definīcija, tas attiecas ne tikai uz vairumtirgotājiem, bet 
arī uz citiem zāļu tirgotājiem un starpniekiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi arī uz šīm personām 
attiecināt stingras akreditācijas, verificēšanas un labas prakses prasības. Tas attiecas arī uz
citiem iesaistītajiem tirgotājiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
1. pants – 18.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) Direktīvas 1. pantā iekļauj šādu 
18.b punktu:
„18.b. Personas, kurām atļauts pārdot 
zāles: 
personas vai struktūras, kuras ir 
vairumtirdzniecības atļaujas turētājas, 
neskarot personas vai struktūras, kuras ir 
atbrīvotas no atļaujas turēšanas, lai 
piegādātu zāles.”
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Pamatojums

 Jāiekļauj definīcija, lai paskaidrotu, ko nozīmē „personas, kurām atļauts pārdot zāles”, jo 
šis termins tiek lietots spēkā esošajā direktīvā bez definīcijas. Šī definīcija ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu atbilstīgu un pastāvīgu zāļu piegādi, kuru veiktu personas, kurām ir atļauts 
piegādāt zāles sabiedrībai. Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret viltotām zālēm, visiem 
dalībniekiem piegādes ķēdē un ap to jābūt skaidri identificētiem, to darbībām jābūt definētām, 
pilnībā licencētām, kontrolētām un pārbaudītām.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) Direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:
„3.a. Šīs direktīvas noteikumi neierobežo 
dalībvalstu tiesības ierobežot recepšu zāļu 
tirdzniecību internetā vai aizliegt to.”

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„f) viņš ievēro labas zāļu ražošanas prakses 
principus un pamatnostādnes un par 
izejvielām izmanto tikai aktīvās vielas, 
kuras ražotas saskaņā ar sīki izstrādātām 
izejvielu labas ražošanas prakses 
pamatnostādnēm. Tādēļ tirdzniecības 
atļaujas turētājs nodrošina ražošanas 
procesu norisi saskaņā ar Eiropas 
Savienībā spēkā esošajām labas ražošanas 
prakses pamatnostādnēm un standartiem, 
kompetentajām Eiropas Savienības 
iestādēm vai to valstu iestādēm, ar kurām 
ir spēkā savstarpējās atzīšanas nolīgums, 
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kas cita starpā attiecas uz aktīvajām 
farmaceitiskajām vielām, veicot obligātas 
pārbaudes.” 

Pamatojums

Nodrošinot sabiedrības veselības pienācīgu aizsardzību, dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
sadarbībā ar EMEA jāinspicē ražotnes. Ja ir akreditētas vairākas privātas struktūras, būs 
grūti novērtēt pārbaužu efektivitāti un nebūs skaidrības par to, kurš ir atbildīgs par pārbaužu 
rezultātu pareizību, bet pārbaudāmo uzņēmumu un pārbaudītāju struktūru neskaidrās 
attiecības var radīt korupcijas risku. 

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražošanas atļaujas turētājs nodrošina, ka 
palīgvielas tiek novērtētas un atzītas par 
piemērotām izmantošanai farmaceitiskos 
produktos atbilstoši konkrētai labas 
ražošanas praksei, ko noteikusi Komisija 
saskaņā ar 47. pantu. Ražošanas atļaujas 
turētājs arī nodrošina, ka novērtēšanas 
process ir aprakstīts kvalitātes sistēmā, 
kas ir pieejama kompetentajām iestādēm, 
veicot pārbaudes.

Pamatojums

Aktīvajām farmaceitiskajām vielām un palīgvielām ir atšķirīgas piegādes ķēdes. Gan 
palīgvielām, gan aktīvajām farmaceitiskajām vielām jāatbilst labai ražošanas praksei, kas 
izstrādāta Eiropas līmenī, ņemot vērā to specifiskumu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2001/83/EK
46. pants – g punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„g) viņš informē kompetento iestādi, ja 
viņam zināms vai ir aizdomas, ka produkti 
ir viltoti saistībā ar viņa ražoto produktu 
identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu”.

„g) viņš informē kompetento iestādi, ja 
viņam zināms vai ir pamatotas aizdomas, 
ka produkti ir viltoti saistībā ar viņa ražoto 
produktu identitāti, ražošanas vēsturi vai 
avotu”.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Pievieno šādu ga) punktu: 
„ga) viņš uzņemas juridisko atbildību par 
paša veiktas vai pasūtītas uzraudzības un 
pārbaudes rezultātu pareizību, turklāt 
minētās atbildības deleģēšana citiem nav 
pieļaujama.” 

Pamatojums

Uzraudzība un pārbaudes ir jāveic, lai panāktu, ka zāles ražo saskaņā ar labu ražošanas 
praksi. Tālab ražošanas atļaujas turētājam ir jāuzņemas atbildība gan par gataviem 
izstrādājumiem, gan par iepirktajām izejvielām. Tādēļ ir jānosaka ražotāja atbildība par 
uzraudzības rezultātiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka pastāv izvēles iespēja uzticēt uzraudzību šim 
nolūkam akreditētajai struktūrai. 

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Pievieno šādu gb) punktu:

„gb) viņš pakļauj īpašai un stingrai 
uzraudzībai aktīvo vielu importēšanu no 
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trešām valstīm, lai pārbaudītu vai ir 
ievērotas labas ražošanas prakses, kā arī, 
lai pārbaudītu aktīvo vielu patieso 
kvalitāti.”

Pamatojums

Vēlams padarīt uzraudzību stingrāku, īpaši attiecībā uz aktīvajām vielām, kas importētas no 
trešām valstīm, tomēr neaizmirstot prasību atšķirt labas ražošanas prakses uzraudzību (un 
rezultātā — aktīvo vielu kvalitāti) no pārbaudēm attiecībā uz viltotību vai viltošanu, kas 
attiecas uz jebkuru patenta turētāju.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aktīvās vielas, ko izmanto kā izejvielas, 
importē vienīgi tad, ja:

2. Aktīvās vielas, ko izmanto kā izejvielas, 
drīkst importēt vienīgi tad, ja:

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

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

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

b) pēdējo triju gadu laikā tās veiksmīgi 
izturējušas pārbaudes, kas tieši attiecas uz 
aktīvajām farmaceitiskajām vielām, kuras 
veica kompetenta Eiropas Savienības 
iestāde vai tādas valsts iestāde, ar kuru ir 
spēkā savstarpējās atzīšanas nolīgums. 
Pozitīvus pārbaudes rezultātus apliecina 
ar kompetentās iestādes izsniegto 
sertifikātu, kurā paziņots par atbilstību 
labai ražošanas praksei. 

Pamatojums

Trešās eksportētājvalsts izdotu rakstveida apstiprinājumu, ka uzņēmums, kas ražo 
eksportējamo aktīvo vielu, atbilst labai ražošanas praksei, nevar uzskatīt par pienācīgu un 
pietiekamu garantiju. Lai nodrošinātu sabiedrības veselību un Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, kompetentajām valsts iestādēm ir jāinspicē ražotnes. Šī sistēma būs stimuls 
ārvalstu ražotājiem, lai mudinātu izcelsmes valstis noslēgt savstarpējās atzīšanas nolīgumu ar 
Eiropas Savienību.
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2001/83/EK
47. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Principus, saskaņā ar kuriem ražošanas 
atļaujas turētājs pārbauda, vai palīgvielas 
ir piemērotas izmantošanai ražošanā, un 
kurus piemēro, izmantojot riska analīzi 
un ievērojot labu ražošanas praksi, 
pieņem vadlīniju formā. 

Pamatojums

Tiks izstrādātas pienācīgas un proporcionālas vadlīnijas gan palīgvielām, gan aktīvajām 
vielām, jo to piegādes ķēdes ir ļoti atšķirīgas. Ir ierosināts, ka jau spēkā esošie norādījumi ir 
pamatā palīgvielu kontrolei, un nepieciešamības gadījumā tos papildina ar citām atbilstīgām 
prasībām. Šis priekšlikums atspoguļo pragmatisku pieeju, saskaņā ar kuru tiks pildītas spēkā 
esošo tiesību aktu prasības, un šī jau efektīvā sistēma tiks attīstīta tālāk.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neatkarīgi no 2. panta 1. punkta un 
neskarot VII sadaļu, dalībvalstis nodrošina, 
lai zāles, ko nav paredzēts laist tirgū, 
neievestu Kopienā, ja ir pamatoti uzskatīt, 
ka tām noradīta viltota identitāte, ražošanas 
vēsture vai avots.

1. Neatkarīgi no 2. panta 1. punkta un 
neskarot VII sadaļu, dalībvalstis nodrošina, 
lai zāles, ko nav paredzēts laist tirgū, 
neievestu Kopienā un tās nešķērsotu 
Kopienu tranzītā, ja ir pamats uzskatīt, ka 
tām noradīta viltota identitāte, ražošanas 
vēsture vai izcelsme.

Pamatojums

Lai piegādes tīkls būtu drošs, dalībvalstīm ir jāpārrauga zāles, kas šķērso ES tranzītā, pat 
tad, ja minētie ražojumi ir paredzēti ārvalstu tirgum. 
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Grozījums Nr. 35

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

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, kam vajadzīga ārsta recepte, kā 
noteikts VI sadaļā, drošuma pazīmes, pēc 
kurām var pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamību, izņemot 
radiofarmaceitiskos preparātus un zāles, 
kuras to specifisko īpašību dēļ nevar 
izplatīt vairumtirgotāji un aptiekas, tāpēc 
ražotājs tās piegādā tieši ārstniecības 
iestādēm, kur tās saņem pacienti. Katru 
gadījumu novērtējot atsevišķi, drošuma 
pazīmes var izmantot arī attiecībā uz 
bezrecepšu zālēm, ja ar tām saistītais risks 
liek secināt, pamatojoties uz 54.a panta 
4. punktā norādītajiem kritērijiem, ka ir 
pamats uzskatīt, ka šis produkts var būt 
viltots.

Pamatojums

Ir jāizveido efektīva sistēma zāļu identificēšanai, autentiskuma noteikšanai un to aprites 
izsekošanai, pamatojoties uz 54.a panta 4. punktā paredzēto riska novērtējumu. Piemērojot 
drošuma pazīmes, ir jāņem vērā ražojuma īpatnības, lai neradītu nesamērīgi augstas 
izmaksas. Nebūtu lietderīgi noteikt drošuma pazīmes zālēm, ko paši ražotāji bez starpniekiem 
pārdod ārstniecības iestādēm, kur tās saņem pacienti.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – o punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs drošuma pazīmes piemēro 
nešķirojot — visiem realizācijas kanāliem.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
54. pants – oa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8a) Direktīvas 54. pantu papildina ar šādu 
oa) punktu:

„oa) produkta izcelsmes informācija 
(valsts, uzņēmums, cehs), lai nodrošinātu 
aktīvās vielas izsekojamību.

Pamatojums

Ir jāizveido efektīva sistēma zāļu identificēšanai, autentiskuma noteikšanai un to aprites 
izsekošanai, pamatojoties uz 54.a panta 4. punktā paredzēto riska novērtējumu. Nosakot 
drošuma pazīmes, jāņem vērā ražojuma īpatnības, lai neradītu nesamērīgi augstas izmaksas.  
Piemēram, nebūtu lietderīgi noteikt drošuma pazīmes zālēm, ko bez starpniekiem pārdod paši 
ražotāji veselības aprūpes iestādēm, kurās tās saņem slimnieki.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmi ar drošuma pazīmi, kas ir 
līdzvērtīga attiecībā uz iespēju 
pārliecināties par zāļu identitāti, 
autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

b) ražošanas atļaujas turētājs, aizstājot 
drošuma pazīmes ar drošuma pazīmēm, kas 
ir kvalitatīvi un kvantitatīvi līdzvērtīgas
attiecībā uz iespēju pārliecināties par zāļu 
identitāti, autentiskumu un izsekojamības 
nepārtrauktību, ievēro 54. panta o) punktu 
un neatver tiešo iesaiņojumu, kas definēts 
1. panta 23. punktā;

Pamatojums

Zāļu iepakojuma pārsaiņošana, to atverot, ir visai apšaubāma darbība, jo tādējādi rodas laba 
izdevība aizstāt īstās zāles ar viltojumu. Tādēļ personām, kas veic šādu darbību, ir jāsaņem 
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attiecīgā atļauja un tās stingri jākontrolē. Pārsaiņojot ražojumu, ir jāpārliecinās, lai uz jaunā 
iesaiņojuma būtu kvalitatīvi un kvantitatīvi līdzvērtīgas drošuma pazīmes, salīdzinot ar 
sākotnējo ražotāja iesaiņojumu.

Grozījums Nr. 39

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 līdzvērtīgu 
efektivitātes līmeni, nodrošinot 
identificēšanu, autentiskumu, 
izsekojamību un nepieļaujot sastāva 
izmaiņas, kā arī nodrošinot līdzvērtīgu 
tehniskās sarežģītības pakāpi attiecībā uz 
tiražēšanu. Ja kādu drošuma pazīmi 
noņem, aizstāj vai aizsedz, šis punkts 
jāattiecina arī uz jauno drošuma pazīmi, 
izņemot gadījumus, kad sākotnējā 
drošuma pazīme ir bijusi slepena un tāpēc 
to nevar atpazīt.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka iesaistītie tirgotāji pārpakošanas procesā izmanto līdzvērtīgas drošuma 
pazīmes, ar šo direktīvu dažādās līdzvērtīgu drošuma pazīmju kategorijas jānosaka saskaņā 
ar konkrētiem kritērijiem, ņemot vērā to, ka slepenās drošuma pazīmes nevar pārbaudīt bez 
iepriekš saņemtas informācijas. 

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Pacientiem un citām iesaistītajām personām noteikti jāsaņem skaidra informācija no 
iepakojuma marķējuma par oriģinālo drošuma pazīmju noņemšanu vai aizvietošanu.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Ražošanas atļaujas turētāji, saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 85/374/EEK, atbild par 
kaitējumu, ko izraisījušas zāles, kam ir 
viltota identitāte.

3) Ražošanas atļaujas turētāji, kas minēti šī 
panta 2. punktā, saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 85/374/EEK tiek uzskatīti par 
ražotājiem. Viņi ir atbildīgi sākotnējo 
ražotāju, tirdzniecības atļaujas turētāju 
un patērētāju priekšā par kaitējumu, ko 
izraisījušas zāles, kam ir viltota identitāte.

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, lai nodrošinātu, ka ražošanas atļaujas turētāji, kas pārpako 
produktus, ir stingri atbildīgi par visām savām darbībām, arī gadījumos, kad viltotas zāles 
nonāk piegādes ķēdē. 

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/83/EK
54.a pants – 4. punkts – 1. un 2. 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 tiesību aktus, kuros 
iekļauti pasākumi, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu 54. panta o) punktu un šā panta 
1. un 2. punktu. Pirms konkrēta 
priekšlikuma sagatavošanas, kā noteikts 
54. panta o) punktā, Komisija veic spēkā 
esošo viltošanas apkarošanas sistēmu 
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izmaksu un ieguvumu ietekmes 
novērtējumu un konsultējas ar 
ieinteresētajām personām par šādu 
autentificēšanas zīmogu ieviešanu un 
izmantošanu. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 121. panta 
2a. punktā minēto regulatīvo kontroles
procedūru.

Šos tiesību aktus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantā 
minēto procedūru.

Pamatojums

Ir iespējams izmantot vairākus viltošanas apkarošanas tehnoloģiju variantus, piemēram, 
dimensionālo kodu, datu matricu, zīmogojumu, hologrammu, radiofrekvenču identifikāciju 
utt. Pirms izvēlēties konkrētu drošuma pazīmi, Komisijai ir jāveic ietekmes novērtējums, lai 
izsvērtu visus „par” un „pret” attiecībā uz tirgū jau izmantoto zīmogojumu, un ir jāizskata 
arī jau iegūtās pieredzes un veikto pilotprojektu rezultāti.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vai produkts tiek piegādāts tieši, 
neiesaistot trešās puses, piemēram, 
vairumtirgotājus, tirgotājus vai 
starpniekus, iestādēm, kurā to pacienti 
saņem tieši.

Grozījums Nr. 44

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 

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

rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
tiesības. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
ievērotas īpašumtiesības un 
konfidencialitāte attiecībā uz datiem, kas 
iegūti, izmantojot farmaceitisko produktu 
viltošanas apkarošanas tehnoloģijas.

Pamatojums

Izmantojot viltošanas apkarošanai paredzēto zīmogojumu, lai noteiktu produktu 
autentiskumu, iespējams iegūt datus, kuri var būt komerciāli un personīgi sensitīvi. Ir jāievēro 
īpašumtiesības uz šādiem datiem. Dati par farmaceitisko līdzekļu personīgo patēriņu ir 
jāaizsargā ar atbilstīgiem valstu tiesību aktiem datu aizsardzības jomā un ētikas jomā.

Grozījums Nr. 45

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 Šā panta 2. un 3. punkts attiecas arī 
uz ražošanas atļaujas turētāju, kurš 
2. punktā minētajos nolūkos pilnīgi vai 
daļēji noņem vai nosedz sākotnējā 
ražotāja recepšu zālēm brīvprātīgi 
pievienotās drošuma pazīmes.

Pamatojums

Pat pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, maz ticams, vai  dažu gadu laikā tiks veikti konkrēti 
pasākumi. Tāpēc, līdz laikam, kad tiek īstenoti galīgie pasākumi, ir jāturpina pagaidu 
pasākumu piemērošana. Cita starpā šajos pasākumos jānodrošina prasība ražošanas atļaujas 
turētājiem (tostarp pārpakotājiem), kuri noņem vai nosedz sākotnējā ražotāja brīvprātīgi 
uzliktās redzamās drošuma pazīmes, tās aizstāt ar līdzvērtīgām drošuma pazīmēm, un no tiem 
stingri jāprasa atbildība, gadījumos, kad viltojumi iekļūst piegādes ķēdē viņu darbību dēļ.

Grozījums Nr. 46

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

4.b No [norādīt datumu — 36 mēnešus 
pēc publicēšanas] uz visām zālēm, kam 
vajadzīga ārsta recepte, izņemot 
radiofarmaceitiskos preparātus, saskaņā 
ar 51. pantu no partijas izlaišanas brīža ir 
jābūt sērijas numuram, kas ļauj nekļūdīgi 
identificēt individuālo iepakojumu.

Pamatojums

Gala produkta pārbaudes sistēmai jādod iespēja sistemātiski kontrolēt katra iepakojuma 
sērijas numuru izsniegšanas fāzē, pirms tas nonāk pie pacienta. Tāpēc nepieciešams, lai 
visām recepšu zālēm, kas nav radiofarmaceitiskie preparāti, būtu sērijas numurs, pēc kura 
atsevišķu iepakojumu var identificēt saskaņoti un standartizēti visā Eiropā. 

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā un 
tirgošanās ar zālēm”.

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

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi un tirgotāji.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2001/83/EK
77. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. Dalībvalstis nosūta Aģentūrai 1. punktā „4. Dalībvalstis nosūta Aģentūrai 1. punktā 
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minētās atļaujas kopiju. Aģentūra ievada 
minēto informāciju Kopienas datu bāzē, 
kas minēta 111. panta 6. punktā. Pēc 
Komisijas vai kādas dalībvalsts 
pieprasījuma dalībvalstis iesniedz visu 
attiecīgo informāciju par individuālām 
atļaujām, ko tās piešķīrušas saskaņā ar 
1. punktu.”

minētās atļaujas kopiju. Aģentūra ievada 
minēto informāciju Kopienas datu bāzē, 
kas minēta 111. panta 6. punktā. Pēc 
Komisijas vai kādas dalībvalsts 
pieprasījuma dalībvalstis pieņemamā laika 
posmā iesniedz visu attiecīgo informāciju 
par individuālām atļaujām, ko tās 
piešķīrušas saskaņā ar 1. punktu.”

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) Direktīvas 77. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu:
„6. Dalībvalsts, kas izsniegusi 1. punktā 
minēto atļauju, aptur vai atsauc atļauju, 
par to iepriekš paziņojot atļaujas 
turētājam, ja nav ievēroti atļaujas 
nosacījumi vai tā nav izmantota ilgāk par 
trim gadiem, izņemot gadījumus, kad 
atļauja nav izmantota tāpēc, ka objektīvi 
ir vajadzīgs ilgs laiks šajā direktīvā 
noteikto saistību izpildei, un par to tā 
tūlīt informē pārējās dalībvalstis un 
Komisiju.”

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs vairumtirdzniecības atļaujas ir izsniegtas, bet netiek izmantotas. Šī 
situācija mākslīgi palielina ieinteresēto personu skaitu un rada liekus sarežģījumus tirgus un 
līdz ar to arī kontroles sistēmas darbībā. Tomēr ir svarīgi neapturēt šādu atļauju darbību vai 
tās neatsaukt gadījumos, kad atļaujas neizmanto tāpēc, ka objektīvi ir vajadzīgs ilgs laiks šajā 
direktīvā noteikto saistību izpildei. Tādēļ, lai nepamatoti neapturētu atļaujas darbību, 
vispirms ir jāinformē atļaujas turētājs.
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Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12b) Iekļauj šādu 79.a pantu:
„79.a pants
Komisija sadarbībā ar Aģentūru un 
dalībvalstu iestādēm izstrādā normas un 
kritērijus licences saņemšanai zāļu 
tirdzniecībai un starpniecības darījumiem 
ar zālēm.
Obligātās prasības pieteikuma
iesniedzējiem:
a) jābūt pastāvīgai adresei un piegādes 
informācijai, kas ļauj viegli un 
nepārprotami noskaidrot oficiālā 
tirdzniecības vai starpniecības biroja 
atrašanās vietu;
b) jāpārliecinās, ka uzņēmējdarbībā ir 
iesaistītas tikai personas vai struktūras, 
kas atbilst 80. pantā norādītajām 
prasībām.” 

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi un tirgotāji; uz visām šīm personām ir 
jāattiecina stingras akreditācijas, verificēšanas un labas prakses prasības. Tas attiecas arī uz 
citiem iesaistītajiem tirgotājiem.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:
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Izplatīšanas atļaujas turētājiem jāizpilda 
šādas obligātās prasības:

„Zāļu izplatīšanas atļaujas turētājiem, 
zāļu tirdzniecības atļaujas turētājiem un 
zāļu starpniecības atļaujas turētājiem
jāizpilda šādas obligātās prasības:”

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Komisijas ierosinātais teksts

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

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

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

– saņemto, piegādāto vai tirgoto 
daudzumu,

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

– attiecīgi piegādātāja vai saņēmēja 
nosaukumu un adresi;

– attiecīgi piegādātāja vai saņēmēja 
nosaukumu un adresi;

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Minētā panta g) punktu aizstāj ar 
šādu:

„g) viņiem jāievēro 84. pantā paredzētie 
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labas zāļu izplatīšanas, tirdzniecības un 
starpniecības prakses principi un 
pamatnostādnes.”

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai īstenotu b) apakšpunktu, gadījumos, 
kad zāles iegūtas no cita vairumtirgotāja, 
vairumtirdzniecības atļaujas turētājiem 
jāpārbauda, vai piegādātājs vairumtirgotājs 
ievēro labu izplatīšanas praksi un vai tam 
ir vairumtirdzniecības atļauja.
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Pamatojums

Ļoti svarīgi skaidri apzināties aktīvo farmaceitisko vielu izcelsmi un kvalitāti. Lai nodrošinātu 
atbilstību labai ražošanas praksei, visām iesaistītajām personām ir jāsaņem attiecīgā atļauja 
nodarboties ar konkrētu uzņēmējdarbību un regulāri jāiziet rūpīgas pārbaudes.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) Direktīvas 84. pantu aizstāj ar šādu:
„84. pants
Komisija publicē zāļu labas izplatīšanas, 
tirdzniecības un starpniecības prakses 
pamatnostādnes. Šajā nolūkā tā 
apspriežas ar Patentēto zāļu komiteju un 
Farmācijas komiteju, kas izveidotas ar 
Padomes Lēmumu 75/320/EEK1.
1 OV L 147, 9.6.1975., 23. lpp.”

Pamatojums

Gan palīgvielām, gan aktīvajām farmaceitiskajām vielām jāatbilst labai ražošanas praksei, 
kas izstrādāta Eiropas līmenī, ņemot vērā to specifiskumu. Eiropas Komisija tiek aicināta 
izstrādāt tieši aktīvo farmaceitisko vielu LRP un tieši palīgvielu LRP, ņemot vērā šo divu 
atšķirīgo kategoriju īpašības un jo īpaši ņemot vērā to, ka palīgvielas nav terapeitiski aktīvas.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b) Iekļauj šādu 84.a pantu: 
„84.a pants
Komisija publicē konkrētas aktīvo 



PE430.741v02-00 36/48 AD\809722LV.doc

LV

farmaceitisko vielu labas ražošanas 
prakses un konkrētas palīgvielu labas 
ražošanas prakses pamatnostādnes. Šajā 
nolūkā tā apspriežas ar Patentēto zāļu 
komiteju, kas izveidota ar Padomes 
Direktīvu 75/319/EEK, un Farmācijas 
komiteju, kas izveidota ar Padomes 
Lēmumu 75/320/EEK.”

Pamatojums

Gan palīgvielām, gan aktīvajām farmaceitiskajām vielām jāatbilst labai ražošanas praksei, 
kas izstrādāta Eiropas līmenī, ņemot vērā to specifiskumu. Eiropas Komisija tiek aicināta 
izstrādāt tieši aktīvo farmaceitisko vielu LRP un tieši palīgvielu LRP, ņemot vērā šo divu 
atšķirīgo kategoriju īpašības un jo īpaši ņemot vērā to, ka palīgvielas nav terapeitiski aktīvas.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Personas, kas tirgojas vai veic 
starpniecības darījumus ar zālēm, 
nodrošina, lai tirgotajām vai starpniecības 
darījumos izmantotajām zālēm būtu 
tirdzniecības atļauja, kas piešķirta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 vai ko 
piešķīrušas dalībvalsts kompetentās 
iestādes saskaņā ar šo direktīvu. 

Tās dara zināmu savu darbību tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās 
reģistrētas.

Tās dara zināmu savu darbību tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās 
reģistrētas, un tā informē Aģentūru.

Pamatojums

Personām, kas tirgojas vai veic starpniecības darījumus ar zālēm, jābūt pienākumam 
apliecināt, ka attiecībā uz tirgotajiem vai starpniecības darījumos izmantotajiem produktiem 
ir derīga tirdzniecības atļauja. Lai visi dalībnieki būtu pārredzami, valstu paziņošanas 
kārtība ir jānostiprina ar Kopienas datu bāzi, līdzīgi kā tas ir prasīts no vairumtirdzniecības 
atļaujas turētājiem.

Grozījums Nr. 59
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
88.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) Iekļauj šādu 88.b pantu:
„88.b pants
Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju un pēc 
apspriešanās ar ieinteresēto personu 
pārstāvjiem izstrādā informēšanas 
stratēģiju saistībā ar zāļu sūtījumu 
drošumu. Šajā stratēģijā jāņem vērā 
valstu dažādie noteikumi attiecībā uz zāļu 
piegādi un risku, kas saistīts ar dažiem 
zāļu piegādes veidiem un nelegālu 
tirdzniecību internetā.”

Pamatojums

Internets ir galvenā vieta, kur var nelegālas zāles. Sabiedrība jābrīdina par zāļu iegādi 
nelegālos kanālos. Jo īpaši ir jāveicina sabiedrības informēšanas pasākumi dalībvalstīs un 
visā Eiropā.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
97. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14b) Direktīvas 97. pantā iekļauj šādu 
5.a punktu:
„5.a Komisija sadarbībā ar Aģentūru un 
valstu iestādēm nodrošina, ka ražotāji, 
importētāji, vairumtirgotāji, tirgotāji un 
starpnieki, kopīgi vai individuāli, veicina 
sabiedrības informēšanas kampaņas 
dažādos plašsaziņas līdzekļos (presē, 
televīzijā, radio, internetā), lai palielinātu 
izpratni par riskiem, kas saistīti ar viltotu 
zāļu iegādi internetā.”
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Pamatojums

Sabiedrība ir jābrīdina par risku saistībā ar zāļu iegādi internetā un tai jāsniedz informācija 
par to, kā atšķirt sertificētas tiešsaistes aptiekas no nelikumīgiem izplatītājiem. Ņemot vērā 
ražotājiem, importētājiem, vairumtirgotājiem, tirgotājiem un starpniekiem pieejamos 
līdzekļus un ņemot vērā, ka aizsargāt patērētājus un savu reputāciju ir pilnīgi viņu interesēs, 
informēšanas kampaņas ir jāvada nozarei, Komisijai uzņemoties pārraudzību par kampaņām, 
lai nodrošinātu, ka tās tiek veiktas.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) Minētā panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu: 
„1. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās
iestādes sadarbībā ar Aģentūru veicot 
atkārtotas pārbaudes un vajadzības 
gadījumā veicot pārbaudes, par kurām 
nav paziņots, nodrošina, ka ir ievērotas
tiesiskās prasības, kas reglamentē zāļu 
lietošanu, uzticot oficiālai zāļu testēšanas 
laboratorijai vai citai šādam mērķim 
izraudzītai laboratorijai veikt paraugu 
testus. Šīs pārbaudes jāveic 
amatpersonām, kuras pārstāv 
kompetentās iestādes, kam ir piešķirtas 
pilnvaras:
a) pārbaudīt ražošanas vai tirdzniecības 
uzņēmumus un visas laboratorijas, 
kurām ražošanas atļaujas turētājs ir 
uzticējis veikt pārbaudes saskaņā ar 
20. pantu;
b) ņemt paraugus;
c) izskatīt visus dokumentus attiecībā uz 
pārbaudāmo objektu, ievērojot 
1975. gada 21. maijā dalībvalstīs spēkā 
esošos noteikumus, kas uzliek 
ierobežojumus šīm pilnvarām attiecībā 
uz zāļu pagatavošanas metodes 
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aprakstu.”

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Minētā panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu:

„2. Kompetentās iestādes drīkst atkārtoti 
un, ja vajadzīgs, nebrīdinot pārbaudīt 
aktīvo vielu, kas kalpo kā izejvielas, 
ražotāju, izplatītāju vai importētāju telpas, 
ražošanas atļaujas turētāju telpas, zāļu 
tirgotāju un starpnieku telpas vai 
palīgvielu ražotāju, izplatītāju un 
importētāju telpas, ja ir pārliecinoši 
iemesli aizdomām, pamatojoties uz 
iestādēm zināmu informāciju vai 
iepriekšējiem gadījumiem, ka netiek 
ievēroti juridiskās saistības un/vai 
pamatnostādnes. Pēc dalībvalsts 
pieprasījuma šādas pārbaudes var veikt 
Komisija vai Aģentūra.”

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr. 63

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

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

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

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

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

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

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

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi un tirgotāji; uz visām šīm personām ir 
jāattiecina stingras akreditācijas, verificēšanas un labas prakses prasības. Tas attiecas arī uz 
citiem iesaistītajiem tirgotājiem.

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka persona 
ievēro Kopienas tiesību aktos paredzētās 
labas ražošanas prakses vai labas 
izplatīšanas prakses principus un 

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

labas starpniecības prakses principus un 
pamatnostādnes, tad 90 dienu laikā pēc 
1. punktā minētās pārbaudes ražotājam, 
importētājam vai vairumtirgotājam izdod 
labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas 
prakses, labas mazumtirdzniecības 
prakses un labas starpniecības prakses
apliecību.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja 1. punktā minētās pārbaudes rezultāts 
liecina, ka persona nav ievērojusi labas 
ražošanas prakses, labas izplatīšanas 
prakses, labas mazumtirdzniecības 
prakses vai labas starpniecības prakses
principus un pamatnostādnes, kas noteikti 
Eiropas Savienības tiesību aktos, 
informāciju iekļauj 6. punktā minētajā 
Eiropas Savienības datubāzē un ražošana, 
kā arī izplatīšana tiek nekavējoties 
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pārtraukta.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc trešās valsts pieprasījuma un pēc 
apmierinoša pārbaudes slēdziena 
saņemšanas, ko sagatavojusi atbildīgā 
struktūra, pamatojoties uz 111.a pantu, 
Komisija, pieņemot lēmumu, iekļauj 
sarakstā šo valsti, ja tajā regulējums
attiecībā uz aktīvajām vielām, ko eksportē 
uz Eiropas Savienību, un attiecīgā 
kontrole un izpilde nodrošina sabiedrības 
veselības aizsardzību līdzvērtīgā mērā kā 
Eiropas Savienībā. Īpaši ņem vērā:
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 69

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar 121. panta 2. punktā noteikto 
procedūru Komisija pieņem 
pamatnostādnes, kas sīki nosaka prasības, 
kuras minētas 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā, kas darbojas, izmantojot 
atbilstīgus instrumentus un iespējams arī 
ārkārtas pasākumus, pārbaudes un 
principu, kā arī drošuma sekojošu 
kvalitātes uzraudzību.

Pamatojums

Vēlams padarīt uzraudzību stingrāku, īpaši attiecībā uz aktīvajām vielām, kas importētas no 
trešām valstīm, tomēr neaizmirstot prasību atšķirt labas ražošanas prakses uzraudzību (un 
rezultātā — aktīvo vielu kvalitāti) no pārbaudēm attiecībā uz viltotību vai viltošanu, kas 
attiecas uz jebkuru patenta turētāju.

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai garantētu farmaceitisko produktu drošumu, pienācīgi jāņem vērā visi šajā nozarē 
strādājošie, ne tikai vairumtirdzniecības uzņēmumi un tirgotāji; uz visām šīm personām ir 
jāattiecina stingras akreditācijas, verificēšanas un labas prakses prasības. Tas attiecas arī uz 
citiem iesaistītajiem tirgotājiem. 

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 17. punkts
Direktīva 2001/83/EK
118.b pants
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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. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām, preventīvām un 
līdzvērtīgām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
[norādīt konkrētu datumu — 6 mēnešus
pēc publicēšanas] dara zināmus Komisijai 
minētos noteikumus un nekavējoties dara 
zināmus visus turpmākos grozījumus, kas 
tos ietekmē.

Pamatojums

Lai efektīvi apkarotu zāļu viltošanu, dalībvalstīm gan jāpieņem iedarbīgu, samērīgu un 
preventīvu tiesību normu kopums, gan jānodrošina līdzvērtīga soda piemērošana Eiropas 
līmenī. Šīs direktīvas noteikumi steidzami jāīsteno, ņemot vērā nopietnus draudus sabiedrības 
veselībai un to, ka slimnieku, farmaceitu un ražotāju savstarpējās attiecības balstās uz 
uzticību.

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais 
līdz [norādīt konkrētu datumu —
6 mēnešus pēc publicēšanas]. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu 
tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

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

Tās piemēro šos noteikumus no [norādīt 
konkrētu datumu — 6 mēnešus pēc 
publicēšanas + viena diena].

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

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

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

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

c) no [norādīt konkrētu datumu —
6 mēnešus pēc publicēšanas] noteikumus, 
kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 
9. punkta prasības, ciktāl tas saistīts ar 
54.a panta 5. punktu un 54.a panta 
2. punktu, kā arī 54.a panta 3. punktu tā, 
kā tie minēti 54.a panta 5. punktā 
Direktīvā 2001/83/EK, kura grozīta ar šo 
direktīvu;
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d) no [norādīt konkrētu datumu —
48 mēnešus pēc publicēšanas] 
noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
1. panta 9. punkta prasības, ciktāl tas 
saistīts ar 54.a panta 5. punktu un 
54.a panta 2. punktu, kā arī 54.a panta 
3. punktu tā, kā tie minēti 54.a panta 
5. punktā Direktīvā 2001/83/EK, kura 
grozīta ar šo direktīvu.

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

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

Pamatojums

Pat pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, maz ticams, vai  dažu gadu laikā tiks veikti konkrēti 
pasākumi. Tāpēc, līdz laikam, kad tiek īstenoti galīgie pasākumi, ir jāturpina pagaidu 
pasākumu piemērošana. Cita starpā šajos pasākumos jānodrošina prasība ražošanas atļaujas 
turētājiem (tostarp pārpakotājiem), kuri noņem vai nosedz sākotnējā ražotāja brīvprātīgi 
uzliktās redzamās drošuma pazīmes, tās aizstāt ar līdzvērtīgām drošuma pazīmēm, un no tiem 
stingri jāprasa atbildība, gadījumos, kad viltojumi iekļūst piegādes ķēdē viņu darbību dēļ.

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līdz [norādīt datumu —12 mēnešus 
pēc publicēšanas] Komisija sadarbībā ar 
Aģentūru un dalībvalstu iestādēm veic 
pētījumu, kurā kvalitatīvi un kvantitatīvi 
izvērtē viltotu zāļu pārdošanu Eiropā 
internetā un vajadzības gadījumā iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu, lai 
aizsargātu Eiropas iedzīvotāju veselību.

Pamatojums

Nopietnas bažas rada tas, ka internetā parādās arvien plašāks zāļu piedāvājums. Lai 
aizsargātu sabiedrības veselību un vēl pirms tiesību aktu pieņemšanas, ir jāapkopo dati par 
šīs problēmas izplatību un nopietnību Eiropā. 
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