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Normatīvo aktu regulējums

EK Regula 2016/161 nosaka, ka:

• visām Rx zālēm, izņemot Regulas Annex I

minētajām jāievieš drošības pazīmes

• OTC zālēm, kas minētas Regulas Annex II jāievieš 

drošības pazīmes

• drošības pazīmes ir unikālais identifikators 

(unique identifier) un iesaiņojuma neskartības

pazīme (anti-tampering device (ATD))

• stājas spēkā no 2019. gada 9.februāra
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Unikālais identifikators (1)
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Atjaunota QRD standarta forma (version 
04,02/2016):



Unikālais identifikators (2)
Nacionālā reģistrācijas procedūra

Gatavojot 
marķējuma 
tekstu, lietot 

QRD 
standarta 
formas 

4.versiju

Reģistrācijas 
procedūra 

Pārreģistrā-
cijas

procedūra

Jebkuras 
izmaiņas, 
kas skar 
produkta 

informāciju
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Iesaiņojuma neskartības pazīme 
(ATD)
Nacionālā reģistrācijas procedūra

• Ja primārais iepakojums saturēs ATD, un 
tas skar informāciju 3.modulī, jāiesniedz 
attiecīgas izmaiņas zāļu reģistrācijas 
dokumentācijā

• Ja ATD neskar informāciju 3.modulī un/vai 
tā ir novietota uz sekundārā iepakojuma, 
regulatorās procedūras nav nepieciešamas

• Ja ATD var ietekmēt marķējuma 
salasāmību/ saprotamību, jāiesniedz 
izmaiņas atbilstoši Art. 61(3)
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Unikālais identifikators un 
iesaiņojuma neskartības pazīme
MRP/DCP procedūra

• Drošības pazīmju ieviešana ar 
reģistrācijas/ pārreģistrācijas/ izmaiņu 
procedūru notiek vienlaicīgi atsauces un 
iesaistītajās dalībvalstīs

• Vispārējie principi vienādi visām 
procedūrām

• Svarīga komunikācija ar atsauces 
dalībvalsti
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Secinājumi

• Marķējuma teksta apstiprināšana atbilstoši 
QRD standarta formas 4.versijai nozīmē, 
ka kompānija ir gatava ieviest drošības 
pazīmes no 2019.gada 9.februāra

• Drošības pazīmes drīkst ieviest arī pirms 
2019.gada 9.februāra

• Drošības pazīmju ieviešanas principi 
vienādi gan nacionālā, gan MRP/DCP 
procedūrā reģistrētām zālēm
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Informācijas avoti

• Komisijas deleģētā Regula (ES) 2016/161 
http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/
eudralex/vol-
1/reg_2016_161/reg_2016_161_lv.pdf

• EC Q&A document, version 5.0 June 2016 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files
/falsified_medicines/qa_safetyfeature_v5_0.pdf

• Implementation plan for the introduction of the 
safety features on the packaging of nationally 
authorised medicinal products for human use 
(CMDh/345/2016, February 2016) 
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Me
dicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_345_2
016_Rev00_02_2016_1.pdf

• CMDh Q&A document, CMDh/357/2017, February 
2017 
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Me
dicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_357_2
017_Rev0_2017_02.pdf
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