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Pakeitimas 51
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 ir 168 
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti teisinį pagrindą su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
nuostatomis. Šios direktyvos tikslas – ne tik sukurti gerai veikiančią vaistų vidaus rinką (114 
straipsnis), bet ir užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą ES (168 straipsnis).

Pakeitimas 52
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija, vadovaudamasi šios 
direktyvos nuostatomis, turėtų kasmet 
teikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
statistinę ataskaitą, pagrįstą patikimais ir 
tiksliais duomenimis, su falsifikuotais 
vaistiniais preparatais susijusios 
dabartinės padėties, tendencijų ir raidos 
klausimu, įskaitant išsamią informaciją 
apie tai, kur, kaip ir kas rado valstybėse 
narėse falsifikuotų vaistinių preparatų, 
šalį iš kurios jie buvo įvežti ir pačią 
falsifikuotą sudedamąją dalį (tapatybė, 
kilmė ir (arba) medžiaga ir (arba) 
sudedamosios dalys). 
Šioje ataskaitoje turėtų būti aiškiai 
atskiriamos falsifikavimo problemos nuo 
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patentų pažeidimų.

Or. en

Pagrindimas

Nei poveikio vertinimo tyrime, nei kitose Europos Komisijos ataskaitose nepakankamai 
dėmesio sutelkta į falsifikuotų preparatų kilmę ir pagrindinius šaltinius, be to, šiuo klausimu 
nepateikta pakankamų paaiškinimų. Svarbu, kad patentų pažeidimai arba ginčai dėl jų nebūtų 
painiojami su medicininės paskirties produktų falsifikavimo problema. Taigi reikia rinkti 
išsamius patikimus duomenis ir statistinę informaciją apie tai, kur rasta suklastotų produktų, 
iš kurios šalies jie įvežti ir apie pačią suklastotą sudedamąją dalį (tapatybę, kilmę ir (arba) 
medžiagą ir (arba) sudedamąsias dalis).

Pakeitimas 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija, vadovaudamasi šios 
direktyvos nuostatomis, turėtų kasmet 
teikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
statistinę ataskaitą, pagrįstą patikimais ir 
tiksliais duomenimis, su suklastotais ir 
(arba) falsifikuotais vaistiniais 
preparatais susijusios dabartinės padėties, 
tendencijų ir raidos klausimu, įskaitant 
išsamią informaciją apie tai, kur, kaip ir 
kas rado valstybėse narėse suklastotų 
vaistinių preparatų, šalį iš kurios jie buvo 
įvežti ir pačią suklastotą sudedamąją dalį 
(tapatybė, kilmė ir (arba) medžiaga ir 
(arba) sudedamosios dalys). 

Or. en

Pagrindimas

Nei poveikio vertinimo tyrime, nei kitose Europos Komisijos ataskaitose nepakankamai 
dėmesio sutelkta į suklastotų preparatų kilmę ir pagrindinius šaltinius, be to šiuo klausimu 
nepateikta pakankamų paaiškinimų. Svarbu, kad patentų pažeidimai arba ginčai dėl jų nebūtų 
painiojami su medicininės paskirties produktų klastojimo problema. Taigi reikia rinkti 
išsamius patikimus duomenis ir statistinę informaciją apie tai, kur rasta suklastotų produktų, 
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iš kurios šalies jie įvežti ir apie pačią suklastotą sudedamąją dalį (tapatybę, kilmę ir (arba) 
medžiagą ir (arba) sudedamąsias dalis).

Pakeitimas 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija turėtų kasmet teikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą apie esamą padėtį ir 
tendencijas, susijusias su vaistinių 
preparatų falsifikavimu, ir atitinkamai 
atnaujinti nuostatas dėl saugumo 
priemonių taikymo. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant spręsti ir šalinti falsifikuotų vaistinių preparatų problemas labai svarbu suprasti ir  
nustatyti jų kilmę ir pagrindinius šaltinius. Taigi reikia pradėti teikti metines ataskaitas. 
Remiantis šiais gautais duomenimis reikia atitinkamai atnaujinti saugumo priemonių taikymo 
taisykles.

Pakeitimas 55
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Per trejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos Komisija turėtų 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
vertinimo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti 
išsamūs duomenys apie suklastotų 
vaistinių preparatų, patenkančių į 
Sąjungos legalų tiekimo tinklą, kiekį ir jų 



PE439.406v01-00 6/53 AM\807493LT.doc

LT

šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Būtina parengti aiškią apžvalgą klastojimo pavojaus masto ir pagrindinių šaltinių klausimu,
kad būtų galima šią direktyvą išdėstyti nauja redakcija arba ją atitinkamai pritaikyti.

Pakeitimas 56
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 
Direktyvos 95/46/EB nuostatų, be to, turi 
būti numatomos aiškios ir veiksmingos 
apsaugos priemonės, taikytinos asmens 
duomenų tvarkymui.

Or. en

Pakeitimas 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Sąjunga turėtų remti 
pastangas parengti tarptautinius 
susitarimus, pagal kuriuos griežtinamos 
bausmės už vaistinių preparatų 
falsifikavimą, ir papildomą Palermo 
konvencijos dėl kovos su tarptautiniu 
organizuotu nusikalstamumu protokolą.

Or. fr
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Pagrindimas

Vaistinių preparatų falsifikavimas tapo veikla, kuria užsiima tarptautiniai nusikalstamų 
grupuočių tinklai, taigi pastangos kovoti su šiuo visuomenės sveikatai keliamu pavoju turi 
apimti ne tik priemones, kurių imamasi Europos teritorijoje.

Pakeitimas 58
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Gerai žinoma, kad internetas yra 
vienas iš pagrindinių falsifikuotų 
vaistinių preparatų patekimo į Europos 
rinką kelių. Atsižvelgiant į tai, kad sunku 
tiksliai nustatyti tikrą fizinį interneto 
tinklaviečių adresą, kad dėl to sunku 
išduoti tapatumo sertifikatą nė kiek 
neabejojant šiuo tapatumu ir kad sunku 
patikrinti vaisto kokybę, saugumą ir 
veiksmingumą, turi būti draudžiama 
prekiauti internetu visų rūšių vaistiniais 
preparatais, nebent pagal nacionalinius 
teisės aktus, kurie galioja šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną, leidžiama vykdyti tokią 
prekybą.

Or. it

Pagrindimas

Nors tam tikrose valstybėse narėse ir leidžiama vaistinius preparatus parduoti internetu, 
tačiau tai, kad esama daug patvirtintų neteisėtos prekybos internetu atvejų, nesuderinama su 
tikslu užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos ES lygį. Todėl reikėtų paremti 
Komisijos pasiūlymą laikyti prekybą internetu neteisėto tiekimo tinklo dalimi. Vis dėlto 
valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos tokia prekyba yra teisėta ir kurie bus galiojantys 
šios direktyvos įsigaliojimo dieną, ir toliau turėtų galioti.
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Pakeitimas 59
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Teisėta vaistinė, prekiaujanti paštu, 
turi būti susijusi su teisėtai įregistruota 
vaistine, kad būtų užtikrinama, kad teisėta 
vaistinė, prekiaujanti paštu, atitiktų visus 
teisinius reikalavimus, kurie taikomi 
visoms vaistinėms, įsikūrusioms toje 
valstybėje narėje, kuri teisiniu požiūriu 
yra minėtosios vaistinės buveinė. 
Vyriausiojo vaistininko tapatybės 
nurodymas turi būti teisinis reikalavimas, 
taikomas visoms teisėtoms vaistinėms, 
prekiaujančioms paštu. Vaistinė, 
prekiaujanti paštu, gali parduoti 
užsakytus receptinius vaistus tik tuomet, 
jeigu atitinkamai vaistinei, prekiaujančiai 
paštu, iš anksto atsiunčiamas recepto 
originalas. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad paskirtos nacionalinės 
institucijos nuolat tikrintų visų vaistų 
tiekimą paštu.

Or. en

Pagrindimas

Vaistinės, prekiaujančios paštu, privalo laikytis tų pačių teisės aktų nuostatų kaip ir teisėtos 
registruotos vaistinės, taigi būtų užtikrinama, kad vartotojams tiekiami tokios pačios kokybės 
ir tokio pačio saugumo produktai. Kiekviena vaistinė, prekiaujanti paštu, turi užregistruoti 
vyriausiąjį vaistininką, kuriam tektų teisinė atsakomybė už parduodamus produktus. Valstybės 
narės vaistinių priežiūros institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos vaistinių, 
paslaugas teikiančių paštu, asociacija (angl. EAMSP), turėtų reguliariai tikrinti visas 
vaistines, prekiaujančias paštu. Minėtoji asociacija taip pat galėtų būti kompetencijos ir 
geros praktikos centras.
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Pakeitimas 60
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Europos piliečius reikėtų informuoti 
apie produktų, užsakytų iš neteisėtų 
tinklaviečių, keliamą pavojų sveikatai. 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų patvirtinti 
priemones, kurias taikant plačioji 
visuomenė būtų geriau informuojama 
apie pavojus, kurie susiję su vaistiniais 
preparatais perkamais internetu iš 
tinklaviečių, kurios nepriklauso teisėtoms 
vaistinėms, prekiaujančioms paštu. Per 
visuomenės informavimo kampanijas 
piliečiams turėtų būti pateikiama 
informacija apie tai, kaip atpažinti teisėtas 
paštu prekiaujančias vaistines ir apie 
pavojus, susijusius su pirkimu iš neteisėtų 
tinklaviečių.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės informavimo kampanijos itin svarbios siekiant informuoti Europos vartotojus 
apie pavojus, kurie susiję su vaistinių preparatų pirkimu iš neteisėtų vaistinių, prekiaujančių 
paštu. Rengiant šias visuomenės informavimo kampanijas reikės naudoti specialius 
rinkodaros metodus, kad būtų užtikrinama, jog pateikiami pranešimai apie teisėtą ir neteisėtą 
tinklaviečių, kurios prekiauja vaistiniais preparatais, veiklą būtų aiškūs ir lengvai 
suprantami. Pavyzdžiui, jeigu būtų naudojama ta pati reklaminė medžiaga, vartotojai galėtų 
susipainioti, taigi jos turi būti vengiama visais būdais.
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Pakeitimas 61
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Naudinga nustatyti sąvokos 
„falsifikuoti vaistiniai preparatai“ 
apibrėžtį siekiant atskirti tokius 
preparatus nuo teisėtų, bet neregistruotų 
vaistų. Be to, registruoti ar kitais 
atžvilgiais teisėti preparatai, turintys 
kokybės trūkumų, arba vaistiniai 
preparatai, dėl gamybos ar dėl vėlesnio 
apdorojimo metu padarytų klaidų 
neatitinkantys geros gamybos praktikos 
arba geros platinimo praktikos 
reikalavimų, neturėtų būti painiojami su 
falsifikuotais vaistais.

Or. en

Pagrindimas

Tyčinis vaistinių preparatų klastojimas yra kriminalinis nusikaltimas. Jis neturi būti 
prilyginamas neatitikimui geros gamybos praktikos reikalavimams ar kokybės trūkumams, 
kurie gali atsirasti įprastinės gamybos sąlygomis, ir kuriuos vaistinių preparatų gamintojas ir 
valdžios institucijos šalina skaidriai, nuolatos rūpindamiesi visuomenės sveikatos apsauga.

Pakeitimas 62
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Dabartinis vaistų platinimo tinklas yra 
sudėtingas ir dar sudėtingėja, jame yra 
daug dalyvių, kurie ne visada atitinka 
Direktyvos 2001/83/EB didmeninių 
platintojų apibrėžtį. Siekiant užtikrinti 
platinimo tinklo patikimumą, farmacijos 
teisės aktai turėtų būti taikomi visiems 
platinimo tinklo dalyviams, t. y. ne tik 

(5) Dabartinis vaistų platinimo tinklas yra 
sudėtingas ir dar sudėtingėja, jame yra 
daug dalyvių, kurie ne visada atitinka 
Direktyvos 2001/83/EB didmeninių 
platintojų apibrėžtį. Siekiant užtikrinti 
platinimo tinklo patikimumą, farmacijos 
teisės aktai turėtų būti taikomi visiems 
platinimo tinklo dalyviams, t. y. ne tik 
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vaistus parūpinantiems, laikantiems, 
sandėliuojantiems ir tiekiantiems 
platintojams, bet ir asmenims, 
atliekantiems tam tikrus veiksmus su 
vaistais, tačiau tiesiogiai jų netvarkantiems.
Jiems proporcingai turėtų būti taikomos 
taisyklės, siekiant visomis praktinėmis 
priemonėmis pašalinti galimybę 
falsifikuotiems vaistams ar tokiems, kurių 
istorija ar šaltinis yra falsifikuoti ir kurių 
leidimai prekiauti suteikti, patekti į legalų 
Bendrijos tiekimo tinklą.

vaistus parūpinantiems, laikantiems, 
sandėliuojantiems ir tiekiantiems 
platintojams, bet ir asmenims, 
atliekantiems tam tikrus veiksmus su 
vaistais, tačiau tiesiogiai jų netvarkantiems, 
pavyzdžiui, prekiautojams arba 
tarpininkams. Jiems proporcingai turėtų 
būti taikomos taisyklės, siekiant visomis 
praktinėmis priemonėmis pašalinti 
galimybę falsifikuotiems vaistams ar 
tokiems, kurių istorija ar šaltinis yra 
falsifikuoti ir kurių leidimai prekiauti 
suteikti, patekti į legalų Bendrijos tiekimo 
tinklą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 7 pakeitimas.

Pakeitimas 63
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dažnai nustatoma, kad užsakymą 
pateikus internetu tiekiami suklastoti 
vaistiniai preparatai. Pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo nuostatas, visų 
pirma, jos 168 straipsnį, valstybėms 
narėms tenka atsakomybė už paskutinio 
prekybos vaistiniais preparatais etapo 
rinkodaros, visų pirma, vaistinių, 
priežiūrą. Tai apima ir vaistinių 
preparatų, kai jais prekiaujama paštu ir 
internetu, rinkodaros priežiūrą. Pagal 
Teisingumo Teismo praktiką valstybėms 
narėms leidžiama visiškai uždrausti 
receptinių vaistų platinimą paštu, 
atsižvelgiant į joms numatytą didelę 
veiksmų laisvę, kuria jos gali naudotis dėl 
šio rinkodaros būdo keliamo pavojaus.
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Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti atsižvelgiama į nustatytą galių paskirstymą. Taisyklių dėl vaistinių 
ir paskutinio prekybos vaistiniais preparatais etapo rinkodaros nustatymas priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Didelė valstybių narių dauguma draudžia prekiauti 
receptiniais vaistais paštu, tam pritarė ir Teisingumo teismas (2003 m. gruodžio 11 d. 
sprendimas, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Pakeitimas 64
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip 
antai generinių vaistų, ypatumus,. Be kita 
ko, reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu.

Or. it
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Pakeitimas 65
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, ir (arba) praeities 
įvykius Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo suklastotų vaistų reikia laikytis paprastos strategijos. 
Produktų arba produktų kategorijos rizikos vertinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti 
veiksmingą turimų išteklių, skirtų kovai su klastojimu, paskirstymą. Todėl Komisija turi 
vertinti receptinių vaistinių preparatų rizikos pobūdį ir remdamasi šiuo vertinimu nuspręsti, 
ar būtina taikyti saugumo priemones. Tiksliai išnagrinėjus klastotojų paskatas (kainą) ir 
ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam išteklių 
eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.
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Pakeitimas 66
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas unikali 
atpažintis, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visiško aiškumo, vienintelės saugumo priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima 
užtikrinti atskirų pakuočių autentiškumą ir atsekamumą, turi būti tos, kurias taikant 
atpažįstama pavienė pakuotė.

Pakeitimas 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
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atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
vaistų saugumo priemones, reikia tinkamai 
atsižvelgti į kai kurių produktų ar jų 
kategorijų, kaip antai generinių vaistų, 
ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 
praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Receptinių preparatų ir be recepto parduodamų preparatų statusas nėra visoje ES vienodas. 
Taigi netikslinga išskirti šias grupes. Remiantis neseniai atliktu „Pfizer“ įmonės tyrimu, 
paskelbtu Vokietijos žiniasklaidoje, 45 proc. visų falsifikuotų vaistų yra piliulės nuo nutukimo, 
35 proc. – vaistai nuo gripo ir 25 proc. vaistai erekcijos problemoms šalinti [pastaba: 
procentiniai dydžiai nesusideda]. Jeigu šie skaičiai būtų maždaug teisingi, būtų galima daryti 
išvadą, kad pagrindinis falsifikavimo objektas – be recepto parduodami vaistai. Kadangi bet 
koks falsifikuotas vaistas gali daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai, reikalavimas atlikti 
54 straipsnio 4 dalyje nurodytą rizikos vertinimą turi būti taikomas visiems vaistams.

Pakeitimas 68
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
vaistų saugumo priemones, reikia tinkamai 
atsižvelgti į kai kurių produktų ar jų 
kategorijų, kaip antai generinių vaistų, 
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generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 
praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti ir receptinių, ir nereceptinių vaistų autentiškumą, nes jei vaistai būtų 
suklastoti, jų poveikis žmonių sveikatai galėtų būti pragaištingas, visų pirma, dėl to, kad 
pastebima, jog vis dažniau nacionaliniu ir Europos lygmenimis nusprendžiama keisti vaistų 
statusą, t. y., receptiniai vaistai tampa parduodamais be recepto.

Pakeitimas 69
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
vaistų saugumo priemones, reikia tinkamai 
atsižvelgti į kai kurių produktų ar jų 
kategorijų, kaip antai generinių vaistų, 
ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 
praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. it
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti visų kategorijų vaistinių preparatų autentiškumą, nesvarbu, ar tai būtų 
receptiniai ar be recepto parduodami vaistiniai preparatai. Visi vaistai yra ypatingi 
produktai, kurių, jei jie suklastoti, poveikis žmonių sveikatai gali būti pragaištingas. Be to, 
vaistų kategorijos pasikeitimo reiškinys, kitaip tariant, kai receptiniai vaistai tampa vaistais, 
kurie parduodami be recepto, Europoje tampa vis dažnesnis. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad 
klastojant be recepto parduodamus vaistinius preparatus galima daug uždirbti. 

Pakeitimas 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

7. Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių ir be recepto parduodamų
vaistų atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
receptinių ir be recepto parduodamų
vaistų saugumo priemones, reikia tinkamai 
atsižvelgti į kai kurių produktų ar jų 
kategorijų, kaip antai generinių vaistų, 
ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 
praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. ro

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepavyko užtikrinti, kad būtų laikomasi saugumo standartų, susijusių su 
be recepto parduodamais vaistiniais preparatais. Atsižvelgiant į tai, kad Europoje vis 
daugiau sunaudojama šių preparatų, svarbu numatyti nuostatas, pagal kurias būtų 
užtikrinamas visų pacientų saugumas, nesvarbu, kokiais kanalais naudodamiesi jie įsigijo 
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vaistinių preparatų.

Pakeitimas 71
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės arba bet kokia kita techninė 
priemonė, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų ir gerai žinomų 
preparatų, ypatumus. Be kita ko, reikia 
atsižvelgti į falsifikavimo riziką, susijusią 
su kaina, į praeities įvykius Bendrijoje ir 
užsienyje, falsifikavimo padarinius 
visuomenės sveikatai atsižvelgiant į 
konkrečias susijusių produktų ypatybes 
arba ligų, kurios jais turėtų būti gydomos, 
sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat galima naudoti ir technines priemones, kaip antai, hologramų spausdinimas arba 
specialaus lako naudojimas. Taip pat reikia atsižvelgti į gerai žinomų prekės ženklų 
ypatumus. Jie gaminami pagal tą pačią gerai žinomą formulę. Ir generiniai, ir prekės ženklą 
turintys vaistai priskiriami tam pačiam mažesnės kainos segmentui ir dėl mažos pelno maržos 
retai falsifikuojami. Juos taip pat reikia tikrinti. 
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Pakeitimas 72
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų ir tų preparatų, kurių 
platinimo tinklas kontroliuojamas,
ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 
praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai tam tikrus preparatus (pavyzdžiui, imunoglobulinus) tiekia ligoninėms arba 
kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios yra galutiniai vartotojai, tiesiogiai. Kadangi 
pavojus, kad suklastotas preparatas paklius į šį tinklą, labai mažas, esama rimtų priežasčių 
šiems preparatams taikyti išimtį, pagal kurią leidžiama netaikyti saugumo priemonių. 

Pakeitimas 73
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
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vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas
receptinių vaistų atpažinimas ir jų 
tapatumo nustatymas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
receptinių vaistų saugumo priemones, 
reikia tinkamai atsižvelgti į kai kurių 
produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. de

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų atsakyti už tai, kad būtų nuspręsta, ar reikia užtikrinti 
konkretaus vaistinio preparato atsekamumą visais tiekimo tinklo lygmenimis, t. y. nuo 
gamintojo iki vaistinės. Nebūtina užtikrinti atsekamumo, kad būtų galima atpažinti 
falsifikuotus preparatus, be to, atsekamumo užtikrinimas – didelė papildoma našta, dėl kurios 
atsirastų neproporcingų sąnaudų, visų pirma, mažų ir vidutinių įmonių atveju.

Pakeitimas 74
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų ypatumus.
Be kita ko, reikia atsižvelgti į falsifikavimo 
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reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

riziką, susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant receptiniams vaistiniams preparatams taikytinas priemones, generiniams vaistams 
neturi būti numatoma išimtis. 

Pakeitimas 75
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, privalomos
saugumo priemonės, kuriomis 
užtikrinamas vaistų atpažinimas, jų
tapatumo nustatymas ir receptinių vaistų 
atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
receptinių vaistų saugumo priemones, 
reikia tinkamai atsižvelgti į kai kurių 
produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus,. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos, 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 
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2001/83/EB 54 straipsnio o punkte 
nurodytų saugumo priemonių taikymo ir 
jų galimo poveikio siekiant mažinti 
falsifikuotų vaistų skaičių teisėtame 
Europos tiekimo tinkle vertinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti 
pateikiamas ir kitų kategorijų vaistų, 
įskaitant nereceptinius vaistinius 
preparatus, kurių apibrėžtis pateikiama 
Direktyvos 2001/83/EB VI antraštinėje 
dalyje, saugumo priemonių vertinimas. 

Or. de

Pagrindimas

Numatytų saugumo priemonių poveikis turėtų būti vertinamas po penkerių metų. Jeigu būtų 
įrodyta, kad sumažėjo į teisėtą tiekimo tinklą patenkančių falsifikuotų vaistų, būtų galima, kai 
tai tikslinga, visoje ES vienodas saugumo priemones pradėti taikyti ir nereceptiniams 
vaistams. Šiuo metu būtų pagrįsta ir tinkama saugumo priemones taikyti tik receptiniams 
vaistams. Reikėtų vengti nebūtinos reguliavimo naštos siekiant, kad Europos piliečiai 
nepatirtų nebūtinų išlaidų.

Pakeitimas 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
receptinių vaistų saugumo priemones, 
reikia tinkamai atsižvelgti į kai kurių 
produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 



AM\807493LT.doc 23/53 PE439.406v01-00

LT

atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

Or. pl

Pagrindimas

1. Mes negalime vartoti žodžio „privalomas“, nes šiomis aplinkybėmis jis būtų taikomas 
visiems receptiniams preparatams. Saugumo priemonės turėtų būti taikomos atsižvelgiant į 
pavojaus, kad preparatas bus falsifikuotas, vertinimą, taigi neturi būti reikalaujama saugumo 
priemones taikyti visiems vaistams. 

2. Reikia keisti direktyvoje nurodomą dieną, nuo kurios pradedamas skaičiuoti penkerių metų 
laikotarpis. Reikėtų nurodyti, kad ši diena – tai diena, kuomet pradeda galioti ne direktyva, o 
su saugumo priemonėmis susijusios įgyvendinimo nuostatos. 

Pakeitimas 77
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, privalomos
saugumo priemonės, kuriomis 
užtikrinamas vaistų atpažinimas, jų 
tapatumo nustatymas ir receptinių vaistų 
atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
receptinių vaistų saugumo priemones, 
reikia tinkamai atsižvelgti į kai kurių 
produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų ir pagalbinių medžiagų, 
ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 
praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos, 
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Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 
2001/83/EB 54 straipsnio o punkte 
nurodytų saugumo priemonių taikymo ir 
jų galimo poveikio siekiant mažinti 
falsifikuotų vaistinių preparatų skaičių 
teisėtame Europos tiekimo tinkle 
vertinimo ataskaitą. Ne vėliau kaip per 18 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos Komisija turėtų pateikti be recepto 
parduodamų vaistinių produktų saugumo 
priemonių vertinimo ataskaitą pagal
Direktyvos 2001/83/EB VI antraštinės 
dalies nuostatas.

Or. el

Pagrindimas

Vėliausiai numatomų saugumo priemonių poveikis turi būti vertinamas praėjus penkeriems 
metams, taigi tokiu būdu būtų padedama mažinti suklastotų vaistinių preparatų skaičių. Tuo 
pačiu metu būtina nagrinėti galimybę vienodas saugumo priemones pradėti taikyti ir be 
recepto parduodamiems vaistiniams preparatams (vaistams), kurių galimas falsifikavimas 
taip kelia pavojų žmonių sveikatai. Jeigu šiems preparatams būtų taikomos minėtosios 
priemonės, tai daryti reikia nedelsiant, kad būtų išvengta „pilkųjų“ sričių susiformavimo, nes 
dėl to galėtų mažėti veiksmų programos veiksmingumas. 

Pakeitimas 78
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų ir homeopatinių vaistų, 
ypatumus. Be kita ko, reikia atsižvelgti į 
falsifikavimo riziką, susijusią su kaina, į 



AM\807493LT.doc 25/53 PE439.406v01-00

LT

Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.

praeities įvykius Bendrijoje ir užsienyje, 
falsifikavimo padarinius visuomenės 
sveikatai atsižvelgiant į konkrečias 
susijusių produktų ypatybes arba ligų, 
kurios jais turėtų būti gydomos, sunkumą.

Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos, 
Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 
2001/83/EB 54 straipsnio o punkte 
nurodytų saugumo priemonių taikymo ir 
jų galimo poveikio siekiant mažinti 
falsifikuotų vaistų skaičių teisėtame 
Europos tiekimo tinkle vertinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti 
pateikiamas ir kitų kategorijų vaistų, 
įskaitant nereceptinius vaistinius 
preparatus, kurių apibrėžtis pateikiama 
Direktyvos 2001/83/EB VI antraštinėje 
dalyje, saugumo priemonių vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į proporcingumo principą, reikėtų įtraukti ir homeopatinius vaistus (jeigu 
reikalaujama turėti šių vaistų receptą). Komisijai paliekama teisė nuspręsti, taikant į 54a 
straipsnio 4 dalies 3 pastraipos a–e punktuose aprašytą rizikos vertinimu grindžiamą metodą, 
ar saugumo priemonės privalomos. Ši nuostata taip pat turi būti taikoma kitoms preparatų, 
kurių falsifikavimo pavojus nedidelis, grupėms. Kadangi šių preparatų (maža apyvarta, 
nedidelė kaina) falsifikavimo pavojus nėra didesnis palyginti su tokiais pačiais 
homeopatiniais vaistiniais preparatais, kuriems kitose valstybėse narėse recepto nereikia, 
jiems apskirai turėtų būti taikoma išlyga. 

Pakeitimas 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Ne vėliau kaip per penkerius metus 
nuo šių įgyvendinimo nuostatų, susijusių 
su saugumo priemonėmis, įsigaliojimo 
dienos, Komisija turėtų pateikti Europos 
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Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 
2001/83/EB 54 straipsnio o punkte 
nurodytų saugumo priemonių taikymo ir 
jų galimo poveikio siekiant mažinti 
falsifikuotų vaistų skaičių teisėtame 
Europos tiekimo tinkle vertinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti 
pateikiamas ir kitų kategorijų vaistų, 
įskaitant nereceptinius vaistinius 
preparatus, kurių apibrėžtis pateikiama 
Direktyvos 2001/83/EB VI antraštinėje 
dalyje, saugumo priemonių vertinimas.

Or. pl

Pagrindimas

1. Mes negalime vartoti žodžio „privalomas“, nes šiomis aplinkybėmis jis būtų taikomas 
visiems receptiniams preparatams. Saugumo priemonės turėtų būti taikomos atsižvelgiant į 
pavojaus, kad preparatas bus falsifikuotas, vertinimą, taigi neturi būti reikalaujama saugumo 
priemones taikyti visiems vaistams. 

2. Reikia keisti direktyvoje nurodomą dieną, nuo kurios pradedamas skaičiuoti penkerių metų 
laikotarpis. Reikėtų nurodyti, kad ši diena – tai diena, kuomet pradeda galioti ne direktyva, o 
su saugumo priemonėmis susijusios įgyvendinimo nuostatos. 

Pakeitimas 80
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Saugumo priemonės bus suskirstytos 
į grupes taip, kad atspindėtų tam tikrų 
preparatų arba preparatų kategorijų 
ypatumus. Šios priemonės laikomos 
lygiavertėmis, kai jas taikant taip pat 
veiksmingai arba veiksmingiau galima 
identifikuoti vaistinius preparatus, 
nustatyti jų tapatumą ir atsekamumą, taip 
pat įsitikinti, kad nebūta pakuotės 
pažeidimų, o jas dauginti techniškai lygiai 
taip pat sunku. Šalinant, keičiant ar 
paslepiant saugumo priemonę ši nuostata 
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taikoma ir naujajai saugumo priemonei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant taikyti rizikos vertinimu grindžiamą metodą, saugumo priemonės turi būti 
suskirstytos į grupes pagal įvairių vaistinių preparatų rūšių falsifikavimo pavojų. Šiuo 
pakeitimu užtikrinama galimybė tai padaryti laikantis technologiškai neutralios pozicijos. Be 
to, siekiant užtikrinti, kad perpakuotojų naudojamos pirminės ir naujos saugumo priemonės 
būtų iš tiesų lygiavertės arba kad naujųjų priemonių apsaugos lygis būtų aukštesnis, šioje 
direktyvoje reikia numatyti skirtingas lygiaverčių arba aukštesnio apsaugos lygio saugumo 
priemonių kategorijas, vadovaujantis specifiniais kriterijais.

Pakeitimas 81
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Šalinant, keičiant ar paslepiant 
saugumo priemonę, naujosios saugumo 
priemonės laikomos lygiavertėmis 
pirminėms saugumo priemonėms, kai jas 
taikant taip pat veiksmingai galima 
identifikuoti vaistinius preparatus, 
nustatyti jų tapatumą ir atsekamumą, taip 
pat įsitikinti, kad nebūta pakuotės 
pažeidimų, o jas dauginti techniškai lygiai 
taip pat sunku. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo 9 pakeitimas.
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Pakeitimas 82
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Saugumo priemonės turėtų būti 
suskirstytos į grupes taip, kad atspindėtų 
tam tikrų preparatų arba preparatų 
kategorijų ypatumus. Šios priemonės 
turėtų būti laikomos lygiavertėmis, kai jas 
taikant taip pat veiksmingai galima 
identifikuoti vaistinius preparatus pagal 
unikalų jų atpažinties žymenį, nustatyti jų 
tapatumą ir atsekamumą, taip pat 
įsitikinti, kad nebūta pakuotės pažeidimų, 
o jas dauginti techniškai lygiai taip pat 
sunku. Šalinant, keičiant ar paslepiant 
saugumo priemonę, lygiavertė saugumo 
priemonė turėtų būti keičiama.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant visiško aiškumo, vienintelės saugumo priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima 
užtikrinti atskirų pakuočių autentiškumą ir atsekamumą, turi būti tos, kurias taikant 
atpažįstama pavienė pakuotė.

Pakeitimas 83
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a). Nacionalinės institucijos turėtų 
reguliariai atlikti be recepto parduodamų 
vaistinių preparatų tyrimą, kurio tikslas –
parengti rizikos analizę. Atsižvelgus į šio 
tyrimo siekiant atlikti rizikos analizę 
rezultatus, be recepto parduodami 
vaistiniai preparatai gali būti įtraukiami į 
Direktyvos 2001/83/EB taikymo sritį. Šiuo 
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tikslu rinkodaros pažymėjimo turėtojams 
suteikiama teisė iš karto, kai tik įsigalioja 
ši direktyva, prekiauti savo be recepto 
parduodamais vaistiniais preparatais 
vadovaujantis šios direktyvos nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atliekamas specialus tolesnis be recepto parduodamų preparatų tyrimas, be to šiems 
preparatams turi būti taikomi šioje direktyvoje numatyti reikalavimai atsižvelgiant į 
nacionalinių institucijų atliktų tyrimų, kurių tikslas – parengti rizikos analizę, rezultatus. 

Pakeitimas 84
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybėms narėms, pasikonsultavus 
su suinteresuotosiomis šalimis, turėtų būti 
leidžiama savo nuožiūra apibrėžti atskirus 
kovos su vaistų falsifikavimu technologijų 
aspektus, kurie, jų manymu, labiausiai 
tinka jų vaistų platinimo sistemai, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas 
dėl vaistų tapatumo patvirtinimo 
banderolės. 

Or. it

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą bus reikalaujama ant vaistų pakuočių naudoti autentiškumą 
patvirtinančią banderolę, kad didmenininkai ir vaistininkai galėtų patikrinti vaistų 
autentiškumą. Sprendimai dėl saugumo sistemos ypatumų bus priimami nacionaliniu 
lygmeniu, atsižvelgiant į konkrečias nacionalinių vaistų platinimo sistemos reikmes. Būtina 
atsižvelgti į jau įgyvendintas ar įgyvendinamas nacionalines iniciatyvas. 
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Pakeitimas 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siekiant užtikrinti geresnę rinkoje 
esančių preparatų kontrolę gali būti labai 
naudinga taip pat naudoti ir 
technologijas, kurios padeda atskirų dozių 
(pavyzdžiui, kapsulės, tabletės ar pirminės 
skysčių pakuotės, kurios pažeidimai 
lengvai pastebimi) lygmeniu nustatyti 
vaistinių preparatų autentiškumą ir juos 
atsekti. 

Or. en

Pagrindimas

Naudojant technologijas, kurios padeda atskirų dozių lygmeniu nustatyti vaistinių preparatų 
autentiškumą ir juos atsekti ir kurios papildo siūlomas vaistinių preparatų pakavimo saugumo 
priemones, būtų galima anksti nustatyti falsifikuotus preparatus ir tokiu būdu būtų galima dar 
labiau sumažinti pavojų, kurį šie falsifikuoti preparatai kelia pacientų sveikatai ir saugumui.

Pakeitimas 86
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su 
suinteresuotosiomis šalimis ir 
atsižvelgdamos į saugumo priemones, 
numatytas pagal šią direktyvą, turėtų 
galėti savo nuožiūra nustatyti konkrečius 
vaistų autentiškumo aspektus, kurie, jų 
manymu, labiausiai tinka jų vaistų 
platinimo sistemai.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis šia direktyva, reikalaujama, kad vaisto pakuotė turėtų saugumo priemonių, jog 
didmenininkai ir vaistininkai galėtų įsitikinti vaistų autentiškumu. Atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės vaistų platinimo sistemos reikmes, nacionaliniu lygmeniu turėtų būti apibrėžtos 
specifinės autentiškumo nustatymo proceso priemonės. Būtina atsižvelgti į jau įgyvendintas ar 
šiuo metu įgyvendinamas nacionalines iniciatyvas.

Pakeitimas 87
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su 
suinteresuotosiomis šalimis ir 
atsižvelgdamos į saugumo priemones, 
numatytas pagal šią direktyvą, turėtų 
galėti savo nuožiūra nustatyti konkrečius 
vaistų autentiškumo aspektus, kurie, jų 
manymu, labiausiai tinka jų vaistų 
platinimo sistemai.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šia direktyva, reikalaujama, kad vaisto pakuotė turėtų saugumo priemonių, jog 
didmenininkai ir vaistininkai galėtų įsitikinti vaistų autentiškumu. Atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės vaistų platinimo sistemos reikmes, nacionaliniu lygmeniu turėtų būti apibrėžtos 
specifinės autentiškumo nustatymo proceso priemonės. 

Pakeitimas 88
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama bendradarbiaujant su 
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suinteresuotosiomis šalimis savo nuožiūra 
reglamentuoti atskirus vaistų tapatumo 
nustatymo aspektus, tokiu būdu, koks, jų 
manymu, labiausiai tinka jų vaistinių 
preparatų rinkai, atsižvelgiant į saugumo 
priemones nustatytas pagal šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 89
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybėms narėms kartu su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų būti 
leidžiama savo nuožiūra apibrėžti atskirus 
kovos su vaistų falsifikavimu technologijų 
aspektus, kurie, jų manymu, labiausiai 
tinka jų vaistų platinimo sistemai, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas 
dėl vaistų tapatumo patvirtinimo 
banderolės.

Or. it

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą bus reikalaujama ant vaistų pakuočių naudoti autentiškumą 
patvirtinančią banderolę, kad didmenininkai ir vaistininkai galėtų patikrinti vaistų 
autentiškumą. 

Sprendimai dėl saugumo sistemos ypatumų bus priimami nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant 
į konkrečias nacionalinių vaistų platinimo sistemos reikmes, kad būtų užtikrinamas 
aukščiausias ir veiksmingiausias visuomenės sveikatos apsaugos lygis. Būtina atsižvelgti į jau 
įgyvendintas ar įgyvendinamas nacionalines iniciatyvas.
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Pakeitimas 90
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai, 
pakuojantys vaistus, turi turėti gamybos 
leidimą. Siekiant, kad saugumo priemonės 
būtų veiksmingos, tik gamybos leidimų 
turėtojams turėtų būti leista, laikantis 
griežtų sąlygų, nuimti, pakeisti ar uždėti
minėtas priemones.

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai, 
pakuojantys vaistus, turi turėti gamybos 
leidimą. Siekiant, kad saugumo priemonės 
būtų veiksmingos, gamybos leidimų 
turėtojams neturėtų būti leista, nuimti, 
pakeisti ar uždėti minėtų priemonių. Tik 
išskirtiniais atvejais, kai įvykdomos 
griežtos 54a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
sąlygos, gamybos leidimų turėtojams 
leidžiama tik įdėti vaistinį preparatą, jo 
neišėmus iš pirminės taros, į kitą pakuotę, 
jei įmanoma užtikrinti, kad pirminė tara 
nebus sugadinta ir kad bus išsaugotas 
pirminių saugos priemonių vientisumas ir 
veiksmingumas visais platinimo tinklo 
lygmenimis.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant nustatyti optimalius saugumo standartus, kuriais visi yra suinteresuoti, vaistiniais 
preparatais neturėtų būti manipuliuojama. Rinkodaros pažymėjimo turėtojui supakavus 
preparatą, jo pakuotė turėtų išlikti nepažeista tol, kol preparatas pasieks pacientą kaip 
numatyta pagal dabartinius Europos maisto saugos strategijos reikalavimus. Tačiau turėtų 
būti numatyta galimybė tam tikrais atvejais pirminį preparatą įdėti į kitą tarą, bet išsaugojant 
pirmines saugos priemones.

Pakeitimas 91
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai, 
pakuojantys vaistus, turi turėti gamybos 
leidimą. Siekiant, kad saugumo priemonės 
būtų veiksmingos, tik gamybos leidimų 

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai,
ženklinantys arba pakuojantys vaistus
arba keičiantys ženklinimą ar pakuotes, 
turi turėti gamybos leidimą. Siekiant, kad 
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turėtojams turėtų būti leista, laikantis 
griežtų sąlygų, nuimti, pakeisti ar uždėti 
minėtas priemones.

saugumo priemonės būtų veiksmingos, tik 
gamybos leidimų turėtojams turėtų būti 
leista, laikantis griežtų sąlygų, nuimti, 
pakeisti ar uždėti minėtas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo projekto 10 pakeitimas.

Pakeitimas 92
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai, 
pakuojantys vaistus, turi turėti gamybos 
leidimą. Siekiant, kad saugumo priemonės 
būtų veiksmingos, tik gamybos leidimų 
turėtojams turėtų būti leista, laikantis 
griežtų sąlygų, nuimti, pakeisti ar uždėti 
minėtas priemones.

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai,
ženklinantys ar pakuojantys vaistus, arba 
keičiantys vaistinių preparatų ženklinimą 
ar pakuotes, turi turėti gamybos leidimą.
Siekiant, kad saugumo priemonės būtų 
veiksmingos, tik gamybos leidimų 
turėtojams turėtų būti leista, laikantis 
griežtų sąlygų, nuimti, pakeisti ar uždėti 
minėtas priemones. Remiantis šiomis 
griežtomis sąlygomis, turėtų būti 
nustatytos pakankamos apsaugos 
priemonės, kurias taikant būtų 
užkertamas kelias falsifikuotų preparatų 
patekimui į platinimo tinklą, ir 
atspindėtas griežtas įsipareigojimas 
užtikrinti atsargumą, kurį šį gamybos 
leidimų turėtojai prisiima pirminio 
gamintojo, o rinkodaros pažymėjimo 
turėtojai – preparato vartotojo atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Pakuotės etiketėje turi būti nurodyta išsami pacientams ir kitiems tiekimo tinklo veikėjams 
skirta informacija apie pašalintas pirmines saugumo priemones ir apie tai, kokios saugumo 
priemonės pakeistos kitomis.
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Pakeitimas 93
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Gamybos leidimų turėtojai turėtų būti 
visiškai atsakingi už žalą, kurią pacientams 
sukeltų jų rinkai pateikti falsifikuoti 
produktai.

(9) Gamybos leidimų turėtojai turi būti 
visiškai atsakingi už žalą, kurią pacientams 
sukeltų jų rinkai pateikti falsifikuoti 
produktai.

Or. fr

Pagrindimas

Atsakomybė – apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Todėl visi susiję veikėjai turėtų nė kiek 
neabejoti nei savo pareigomis, nei teisėmis.

Pakeitimas 94
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos visuomenė turėtų būti 
informuojama apie pavojus, kurių kyla, 
kai vaistai perkami naudojantis 
neteisėtais kanalais. Ypač reikėtų skatinti 
rengti informavimo kampanijas ir 
nacionaliniu, ir Europos lygmenimis. 
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
turėtų patvirtinti veiksmingas priemones, 
kurias taikant būtų didinamas plačiosios 
visuomenės informuotumas apie pavojus, 
kurių kyla vaistus perkant internetu.

Or. it

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis suklastotų vaistų įsigijimo šaltinis. Visuomenei turėtų būti 
kategoriškai nerekomenduojama įsigyti vaistų naudojantis neteisėtais platinimo kanalais. 
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Todėl būtų gerai, jei ir nacionaliniu, ir Europos lygmenimis būtų vykdomos švietimo šiuo 
klausimu kampanijos.

Pakeitimas 95
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos visuomenė turėtų būti 
informuojama apie pavojus, kurių kyla, 
kai vaistai perkami naudojantis 
neteisėtais kanalais, visų pirma, apie jų 
sveikatai keliamą pavojų Ypač reikėtų 
skatinti rengti informavimo kampanijas ir 
nacionaliniu, ir Europos lygmenimis. 
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
turėtų patvirtinti veiksmingas priemones, 
kurias taikant būtų didinamas plačiosios 
visuomenės informuotumas apie pavojus, 
kurių kyla vaistus perkant internetu.

Or. it

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis suklastotų vaistų įsigijimo šaltinis. Visuomenei turėtų būti 
kategoriškai nerekomenduojama įsigyti vaistų naudojantis neteisėtais platinimo kanalais. 
Todėl būtų gerai, jei ir nacionaliniu, ir Europos lygmenimis būtų vykdomos švietimo šiuo 
klausimu kampanijos.

Pakeitimas 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos piliečius reikėtų informuoti 
apie pavojus, kurių kyla vaistinius 
preparatus perkant iš neteisėtų tiekėjų. 
Valstybės narės turėtų rengti 
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informacines kampanijas, tokios 
kampanijos turėtų būti rengiamos ir ES 
lygmeniu. Komisija ir valstybės narės 
turėtų patvirtinti priemones, kurias 
taikant visuomenė būtų informuojama 
apie pavojus, kurių kyla vaistinius 
preparatus perkant internetu.

Or. ro

Pagrindimas

Piliečiai, kurie vaistinius preparatus perka iš neteisėtų tiekėjų, negali būti taip gerai 
informuoti kaip medikai apie jų sveikatai kylančius pavojus. Galbūt, surengus informacinę 
kampaniją, vartotojai atsisakytų minties pirkti vaistinius preparatus naudojantis neteisėtais 
kanalais, jeigu jie gautų specialistų parengtos informacijos apie galimus tokio pasirinkimo 
pavojus. 

Pakeitimas 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Reikėtų atkreipti Europos piliečių 
dėmesį į pavojus, kurių kyla, kai vaistiniai 
preparatai užsisakomi iš neteisėtų tiekėjų. 
Visų pirma, valstybėse narėse ir visoje 
Europoje turėtų būti skatinamos 
visuomenės informavimo priemonės. 
Komisija ir valstybės narės turėtų 
patvirtinti priemones, kurias taikant 
plačioji visuomenė būtų geriau 
informuojama apie pavojus, kurie susiję 
su vaistinių preparatų pirkimu internetu.

Or. en
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Pakeitimas 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos piliečius reikėtų informuoti 
apie pavojus, kurių kyla vaistinius 
preparatus užsakant iš neteisėtų tiekėjų. 
Ypač reikėtų skatinti rengti informavimo 
kampanijas ir valstybių narių, ir ES 
lygmenimis. Komisija, kartu su 
valstybėmis narėmis, turėtų patvirtinti 
priemones, kurias taikant plačioji 
visuomenė būtų geriau informuojama 
apie pavojus, kurie susiję su vaistinių 
preparatų pirkimu internetu.

Or. en

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis suklastotų vaistų šaltinis. Piliečiai turėtų būti primygtinai 
skatinami neužsisakyti neteisėtais kanalais platinamų vaistų. Todėl valstybių narių ir ES 
lygmenimis turėtų būti rengiamos informavimo šiuo klausimu kampanijos.

Pakeitimas 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
patvirtinti priemones, kaip antai 
informavimo kampanijos, kad visuomenė 
būtų labiau informuojama apie pavojus, 
kurių kyla vaistus perkant internetu. 

Or. fr

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis neteisėtų vaistinių preparatų įsigijimo šaltinis. Visuomenė turėtų 
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būti primygtinai skatinama nepirkti vaistinių preparatų naudojantis neteisėtais kanalais.

Pakeitimas 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Falsifikuotos vaistų veikliosios 
medžiagos kelia pavojų, kad jos neatitiks 
standartų. Ši rizika turėtų būti pašalinta.
Visų pirma, vaistų gamintojai turėtų patys
arba pasitelkdami atitinkamas patvirtintas 
įstaigas užtikrinti, kad vaistų veikliąsias 
medžiagas tiekiantys gamintojai laikytųsi 
geros gamybos praktikos.

(12) Falsifikuotos vaistų veikliosios 
medžiagos kelia pavojų, kad jos neatitiks 
standartų. Ši rizika turėtų būti šalinama 
kartu taikant veiksmingą kontrolės 
sistemą ir sistemą, kuria užtikrinimas 
vaistų veikliųjų medžiagų atsekamumas.
Visų pirma, vaistų gamintojai turėtų patys 
užtikrinti, kad vaistų veikliąsias medžiagas 
tiekiantys gamintojai laikytųsi geros 
gamybos praktikos.

Or. en

Pagrindimas

Siekdamos, kad visuomenės sveikata būtų tinkamai saugoma, valstybių narių kompetentingos 
institucijos, bendradarbiaudamos su Europos vaistų agentūra (EMEA), turėtų tikrinti 
gamybos vietas. Tais atvejais, jei būtų daug skirtingų patvirtintų privačių įstaigų, galėtų kilti 
neaiškumų dėl tikrinimų veiksmingumo, be to, būtų painu nustatyti, kas buvo atsakingas už 
tikrinimo išvadų tikslumo užtikrinimą, o dėl neapibrėžtų tikrinamos įmonės ir tikrinimo 
įstaigos santykių galėtų kilti korupcijos pavojus. 

Pakeitimas 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai 
turėtų laikytis geros gamybos praktikos 
nepriklausomai nuo to, ar šios medžiagos 

(13) Siekiant užtikrinti pakankamą 
visuomenės sveikatos apsaugos lygį, vaistų 
veikliųjų medžiagų gamintojai turėtų 
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gaminamos Bendrijoje, ar yra 
importuojamos. Jeigu vaistų veikliosios 
medžiagos gaminamos trečiosiose šalyse, 
turėtų būti užtikrinta, kad į Bendriją 
eksportuoti skirtų vaistų veikliųjų 
medžiagų gamybos taisyklėmis, įskaitant 
tikrinimo ir įgyvendinimo taisykles, 
užtikrinamas toks pat visuomenės 
sveikatos lygis, kaip ir Bendrijos 
taisyklėmis.

laikytis geros gamybos praktikos ir 
nenukrypti nuo informacijos, kuri 
nurodyta paraiškoje rinkodaros leidimui 
gauti, arba pateikta prašant šio leidimo,
nepriklausomai nuo to, ar šios medžiagos 
gaminamos Bendrijoje, ar yra 
importuojamos. Taigi, jeigu vaistų 
veikliosios medžiagos, kurios skirtos 
vaistiniams preparatams, kuriais 
prekiaujama Sąjungos teritorijoje,
gaminamos trečiosiose šalyse, Sąjungos 
kompetentingoms institucijoms arba 
galiojančius abipusio pripažinimo 
susitarimus, kurie apima vaistinių 
preparatų veikliąsias medžiagas, 
sudariusioms institucijoms atliekant 
pakartotinius ir privalomus tikrinimus ir 
taikant įgyvendinimo priemones, turėtų 
būti užtikrinta, kad gamyba vykdoma 
laikantis šių dviejų anksčiau minėtų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad būtų galima nustatyti vaistų veikliųjų medžiagų kilmę ir kokybę, kuriomis 
nebūtų abejojama. Norint užtikrinti, kad būtų taikoma geros gamybos praktika, turi būti 
reguliariai atliekami nuodugnūs gamybos vietų tikrinimai.

Pakeitimas 102
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai 
turėtų laikytis geros gamybos praktikos 
nepriklausomai nuo to, ar šios medžiagos 
gaminamos Bendrijoje, ar yra 
importuojamos. Jeigu vaistų veikliosios 
medžiagos gaminamos trečiosiose šalyse, 
turėtų būti užtikrinta, kad į Bendriją 
eksportuoti skirtų vaistų veikliųjų 

(13) Vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai 
turėtų laikytis geros gamybos praktikos 
nepriklausomai nuo to, ar šios medžiagos 
gaminamos Bendrijoje, ar yra 
importuojamos. Jeigu vaistų veikliosios 
medžiagos arba pagalbinės medžiagos
gaminamos trečiosiose šalyse, turėtų būti 
užtikrinta, kad į Bendriją eksportuoti skirtų 



AM\807493LT.doc 41/53 PE439.406v01-00

LT

medžiagų gamybos taisyklėmis, įskaitant 
tikrinimo ir įgyvendinimo taisykles, 
užtikrinamas toks pat visuomenės 
sveikatos lygis, kaip ir Bendrijos 
taisyklėmis.

vaistų veikliųjų medžiagų arba pagalbinių 
medžiagų gamybos taisyklėmis, įskaitant 
tikrinimo ir įgyvendinimo taisykles, 
užtikrinamas toks pat visuomenės 
sveikatos lygis, kaip ir Bendrijos 
taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Negali būti reikalaujama gaminti pagalbines medžiagas taikant GGP, jei šias pagalbines 
medžiagas gamina ne vaistų pramonė, o kitos pramonės šakos. Daugelį pagalbinių medžiagų 
pagamina, pavyzdžiui, maisto pramonė. Šiame sektoriuje taip pat esama kokybės užtikrinimo 
priemonių; pavyzdžiui, priemonės, kurios pradėtos taikyti gaminiams, kurių sudėtyje yra 
gyvūninės kilmės medžiagų, dėl kurių gali kilti ginčų. Šios priemonės – tai pagrindas, kuriuo 
remiantis užtikrinamas vaistinių preparatų sektoriaus saugumas. Kadangi jau būta mėginimų 
atskirti šių dviejų sektorių priemones, remiantis tuomet įgyta patirtimi, galima tvirtai teigti, 
kad to padaryti nepavyko. 

Pakeitimas 103
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai 
turėtų laikytis geros gamybos praktikos 
nepriklausomai nuo to, ar šios medžiagos 
gaminamos Bendrijoje, ar yra 
importuojamos. Jeigu vaistų veikliosios 
medžiagos gaminamos trečiosiose šalyse, 
turėtų būti užtikrinta, kad į Bendriją 
eksportuoti skirtų vaistų veikliųjų 
medžiagų gamybos taisyklėmis, įskaitant 
tikrinimo ir įgyvendinimo taisykles, 
užtikrinamas toks pat visuomenės 
sveikatos lygis, kaip ir Bendrijos 
taisyklėmis.

(13) Vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai 
turėtų laikytis geros gamybos praktikos 
nepriklausomai nuo to, ar šios medžiagos 
gaminamos Bendrijoje, ar yra 
importuojamos. Jeigu vaistų veikliosios 
medžiagos gaminamos trečiosiose šalyse, 
turėtų būti užtikrinta, kad į Bendriją 
eksportuoti skirtų vaistų veikliųjų 
medžiagų gamybos taisyklėmis, įskaitant 
tikrinimo ir įgyvendinimo taisykles, 
užtikrinamas toks pat visuomenės 
sveikatos lygis, kaip ir Bendrijos 
taisyklėmis. Gamybos leidimo turėtojas 
turėtų tinkamai kontroliuoti vaisto 
gamybai naudojamas pagalbines 
medžiagas, kurios nėra vaisto veikliosios 
medžiagos, ir jis turėtų užtikrinti, kad šios 
medžiagos būtų tikrinamos ir 
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patvirtinamas jų tinkamumas naudoti 
gaminant vaistus laikantis geros gamybos 
praktikos reikalavimų, ir kad šiuo 
tikrinimu būtų užtikrinamas tinkamas 
visuomenės sveikatos apsaugos lygis.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį būtų galima įtraukti ir pagalbines medžiagas, su sąlyga, kad su šiomis 
medžiagomis susiję klausimai būtų sprendžiami atskirai nuo veikliųjų medžiagų klausimų, ir 
kad joms taikomi atskiri reikalavimai skirtųsi nuo reikalavimų, taikomų veikliosioms 
medžiagoms. Gamybos leidimo turėtojas atsako už pagalbinių medžiagų tinkamumo naudoti 
pagal paskirtį kokybės užtikrinimą ir ši nuostata jau įtraukta į ES žmonėms skirtų vaistų geros 
gamybos praktiką (GGP)1. 

Pakeitimas 104
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Trečiosiose šalyse esančiose 
įmonėse pagamintos vaistų veikliosios 
medžiagos turėtų būti tikrinamos ne tik 
tuomet, kai nebuvo laikomasi 
reikalavimų, taip pat turi būti atliekamos 
rizikos analize ir žvalgybos informacija 
paremtos tikslinės ekspertizės ir paieškos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas pranešimo 12 pakeitimas.

                                               
1 2003 m. spalio 8 d. Komisijos direktyva 2003/94/EB, pagal kurią nustatomi žmonėms skirtų vaistų ir tiriamųjų 
vaistų geros gamybos praktikos principai ir rekomendacijos, OL L 262, p. 22–26.
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Pakeitimas 105
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Jeigu jau taikoma pagalbinių 
medžiagų geros gamybos praktika arba 
lygiavertė sistema ir jau nustatyta tinkama 
jų tikrinimo tvarka, šioje direktyvoje į jas 
turi būti atsižvelgiama.

Or. en

Pagrindimas

Kitais tikslais naudojamoms pagalbinėms medžiagoms, pavyzdžiui, maisto produktuose, jau 
taikomos sistemos, kurios yra lygiavertės GGP, pavyzdžiui, Rizikos veiksnių analizės ir 
svarbiųjų valdymo taškų sistema (RVASVT) ir (arba) ISO9001 ir (arba) ISO22000, taip pat 
privaloma Europos vaistų ir sveikatos priežiūros kokybės direktorato koordinuojamo OVKL 
tinklo atestacija. Be to, Europos kosmetikos medžiagų gamintojų federacijos (angl. EFfCI) 
geros gamybos praktikos (skirtos kosmetikos gamybai) nuostatas labai gerai vertina viso 
pasaulio vaistų gamintojai, kurie jomis vadovaujasi atlikdami pagalbinių medžiagų gamintojų 
auditą. Jei būtų laikomasi šių nuostatų, to turėtų pakakti, kad būtų patenkinti pagalbinių 
medžiagų saugumo ir kokybės kriterijai: naujos privalomos geros gamybos praktikos 
nuostatos nesuteiks pacientams jokio papildomo saugumo.

Pakeitimas 106
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant užtikrinti veikliųjų medžiagų, 
naudojamų kaip pradinės vaistinės 
medžiagos, Bendrijos taisyklių 
įgyvendinimą ir kontrolę, šių medžiagų 
gamintojai ar importuotojai turėtų pranešti 
apie savo veiklą.

(14) Siekiant užtikrinti veikliųjų medžiagų, 
naudojamų kaip pradinės vaistinės 
medžiagos, Bendrijos taisyklių 
įgyvendinimą ir kontrolę, šių medžiagų 
gamintojai, importuotojai arba platintojai
turėtų pranešti apie savo veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 107
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Dažnai nustatoma, kad užsakymą 
pateikus internetu tiekiami suklastoti 
vaistiniai preparatai.  Pagal Sutarties 
nuostatas, visų pirma Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, 
valstybės narės yra atsakingos už 
paskutinio lygmens prekybos vaistais, 
ypač vaistinėse, valdymą. Tai apima ir 
vaistinių preparatų, kai jais prekiaujama 
paštu ir internetu, rinkodaros priežiūrą. 
Pagal Teisingumo Teismo praktiką 
valstybėms narėms leidžiama visiškai 
uždrausti receptinių vaistų platinimą 
paštu, atsižvelgiant į joms numatytą didelę 
veiksmų laisvę, kuria jos gali naudotis dėl 
šio rinkodaros būdo keliamo pavojaus.

Or. de

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti atsižvelgiama į nustatytą galių paskirstymą. Taisyklių dėl vaistinių 
ir paskutinio prekybos vaistiniais preparatais etapo rinkodaros nustatymas priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Didelė valstybių narių dauguma draudžia prekiauti 
receptiniais vaistais paštu, tam pritarė ir Teisingumo teismas.

Pakeitimas 108
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant visoje Bendrijoje užtikrinti 
vienodą žmonių sveikatos apsaugos lygį ir 
išvengti vidaus rinkos iškraipymų, turėtų 

(15) Siekiant visoje Bendrijoje užtikrinti 
vienodą žmonių sveikatos apsaugos lygį ir 
išvengti vidaus rinkos iškraipymų, turėtų 
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būti įtvirtinti vaistų gamybos bei 
didmeninio platinimo leidimų turėtojų ir 
veikliųjų medžiagų gamintojų tikrinimo 
darnieji principai ir gairės. Be to, tai turėtų 
padėti užtikrinti esamų savitarpio 
pripažinimo susitarimų taikymą, kuris 
pagrįstas veiksmingu tikrinimu ir 
įgyvendinimu visoje Bendrijoje.

būti įtvirtinti vaistų gamybos bei 
didmeninio platinimo leidimų turėtojų ir 
veikliųjų medžiagų gamintojų ir platintojų
tikrinimo darnieji principai ir gairės. Be to, 
tai turėtų padėti užtikrinti esamų savitarpio 
pripažinimo susitarimų taikymą, kuris 
pagrįstas veiksmingu tikrinimu ir 
įgyvendinimu visoje Bendrijoje.

Or. en

Pakeitimas 109
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Už veiksmus, susijusius su 
falsifikuotais vaistais, valstybės narės 
turėtų skirti veiksmingas sankcijas. Šios 
sankcijos turėtų būti bent jau lygiavertės 
toms, kurios paprastai skiriamos už 
neteisėtus veiksmus, susijusius su 
narkotinėmis medžiagomis. Komisija gali 
parengti bendras rekomendacijas dėl 
veiksmingos tokių baudžiamųjų sankcijų 
sistemos. Į Direktyvą 2001/83/EB turėtų 
būti įtrauktos konkrečios nuostatos 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
naujų su saugumo priemonėmis susijusių 
reikalavimų. Registruotų ar kitais 
atžvilgiais teisėtų vaistinių preparatų, 
turinčių kokybės trūkumų dėl gamybos ar 
vėlesnio apdorojimo metu padarytų 
klaidų, atveju taikomi atitinkami 
Sąjungos arba nacionaliniai teisės aktai. 

Or. en
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Pakeitimas 110
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Siekiant užtikrinti vidaus rinkos 
veikimą, būtina nustatyti visoje ES 
vienodas vaistinių preparatų saugumo 
priemones. Tačiau vadovaujantis 
subsidiarumo principu turėtų būti 
leidžiama pačioms valstybėms narėms 
nuspręsti, kaip techniškai įgyvendinti 
šiuos saugumo priemonių reikalavimus ir 
kokią tyrimų metodiką naudoti.

Or. de

Pagrindimas

Atsakomybė už techninio įgyvendinimo tikrinimo procedūras turėtų tekti tik valstybėms 
narėms. Taip būtų užtikrinama, kad taikomi sprendimo būdai yra tinkami ir atitinka 
atitinkamų nacionalinių platinimo sistemų reikmes. 

Pakeitimas 111
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimamos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(16) Remiantis Sutarties dėl ES veikimo 
291 straipsniu, Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės, kurią atlieka valstybės narės, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai turi būti nustatyti iš anksto 
pagal įprastinę teisėkūros procedūrą 
priimtame reglamente. Tol, kol bus 
patvirtintas šis naujas reglamentas, ir 
atsižvelgiant į būtinybę kuo greičiau 
priimti ir įgyvendinti šią direktyvą, 
valstybės narės turėtų vykdyti kontrolę
pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos
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sprendimo 1999/468/EB, kurio nustatoma
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarka, 
nuostatas, jei šios nuostatos atitinka 
pataisytas sutartis. Vis dėlto, įsigaliojus 
minėtam reglamentui nuorodos į šias 
nuostatas turėtų būti pakeistos 
nuorodomis į naujajame reglamente 
nustatytas taisykles ir principus.

Or. en

Pakeitimas 112
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisijai visų pirma turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti priemones, 
susijusias su receptinių vaistų pakuočių 
saugumo priemonėmis, ir priimti išsamias 
įvežamų vaistų, kurie nepateikiami rinkai, 
taisykles. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos papildyti 
neesmines nuostatas, jos turi būti priimtos 
pagal Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(17) Komisijai visų pirma turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl ES
veikimo 290 straipsnį priimti
deleguotuosius teisės aktus dėl saugumo 
priemonių arba bet kokios kitos 
priemonės, kuria naudojantis būtų galima 
patvirtinti vaisto tapatumą, susijusių su 
receptinių vaistų pakuotėmis, ir priimti 
išsamias įvežamų vaistų, kurie 
nepateikiami rinkai, taisykles. Turi būti
numatyta Bendrijoje naudojama 
standartizuota saugumo priemonės forma 
arba standartizuota saugumo priemonė.  

Or. en

Pagrindimas

 Dabar vykstančių diskusijų metu svarstomi tik keli kodifikavimo tipai. Nederėtų pamiršti, kad 
standartizuota saugumo priemonė nebūtinai turi būti saugumo priemonė, kuri būtų panaši į 
dvimatį brūkšninį kodą arba radijo dažninio atpažinimo (RFID) kodą, bet tai galėtų būti 
kitokio pobūdžio saugumo priemonė, kaip antai, holograma arba lakavimas. Toks sprendimas 
galėtų būti pigesnis ir lengviau techniškai įgyvendinamas. 
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Pakeitimas 113
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisijai visų pirma turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti priemones, 
susijusias su receptinių vaistų pakuočių 
saugumo priemonėmis, ir priimti išsamias 
įvežamų vaistų, kurie nepateikiami rinkai, 
taisykles. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos papildyti 
neesmines nuostatas, jos turi būti priimtos 
pagal Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(17) Komisijai visų pirma turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl ES 
veikimo 290 straipsnį priimti
deleguotuosius teisės aktus, susijusius su 
receptinių vaistų pakuočių saugumo 
priemonėmis, ir priimti išsamias įvežamų 
vaistų, kurie nepateikiami rinkai, taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti ankstesnę vadinamąją „komitologijos procedūrą“ su 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje nustatyta naująja procedūra. 

Pakeitimas 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Vėliausiai per 36 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos turėtų būti 
patirtinta visoje ES vienoda vaistinių 
preparatų atsekamumo procedūra. Taigi, 
turėtų būti užtikrintas visų vaistinių 
preparatų atpažinimas, dėl kurio nekiltų 
abejonių, naudojantis serijos numeriu 
arba remiantis pavienio preparato 
pakuote. 

Or. fr
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Pagrindimas

Svarbu suvienodinti vaistinių preparatų atpažinimo procedūras taip, kad būtų tinkamai ir 
veiksmingai patenkinti medikų bendruomenės ir pacientų lūkesčiai ir reikalavimai. 

Pakeitimas 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti kad būtų taikomi šiuo 
metu galiojantys neteisėtos prekybos 
vaistiniais preparatais apribojimai, 
įskaitant pagalbą, kurią galėtų teikti 
Europolas.

Or. en

Pakeitimas 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, taip pat pasitelkdamos 
Europolą, kad būtų taikomi šiuo metu 
galiojantys neteisėto vaistų tiekimo 
internetu apribojimai.

Or. en

Pagrindimas

Esama daug valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo galimybių siekiant spręsti 
neteisėto vaistų tiekimo internetu problemą, pvz., keistis geriausia praktika ir patirtimi 
technologijų srityje. Į šią bendradarbiavimo veiklą turėtų būti įtrauktas ir Europolas, kuris 
yra įgijęs didelės patirties kovos su elektroniniais nusikaltimais Europoje srityse.
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Pakeitimas 117
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Be to, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti ir naudotis Europolo 
paslaugomis, kad būtų taikomi šiuo metu 
galiojantys neteisėto vaistų tiekimo 
internetu apribojimai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant spręsti neteisėto vaistinių preparatų tiekimo internetu klausimą, labai svarbus 
valstybių narių bendradarbiavimas, įskaitant geriausios praktikos ir patirties technologijų 
srityje mainus. Europolas yra įgijęs didelės patirties kovos su elektroniniais nusikaltimais 
srityse.

Pakeitimas 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Siekdamos įgyvendinti esamas 
taisykles, kurios skirtos suvaržyti neteisėtą 
vaistinių preparatų tiekėjų, kurie juos 
platina internetu, veiklą, valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti, pasitelkdamos 
Europolą ar kitais būdais.

Or. ro

Pagrindimas

Derėtų naudotis Europolo įgyta patirtimi ir jo turima infrastruktūra, pavyzdžiui, 
kontroliuojant neteisėtų vaistinių preparatų apyvartą ES teritorijoje.
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Pakeitimas 119
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų bendradarbiauti 
tarpusavyje, taip pat ir su Europolu, kad 
būtų griežtinami šiuo metu galiojantys 
neteisėto vaistų tiekimo internetu 
apribojimai. 

Or. it

Pagrindimas

Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas kovojant su nelegaliu vaistų platinimu 
internetu yra, žinoma, labai įvairaus pobūdžio ir apima, pvz., keitimąsi gerąja praktika ir 
patirties technologijų srityje mainus. Taip pat šis bendradarbiavimas turėtų būti išplėstas 
įtraukiant Europolą, kuris yra įgijęs daug patirties srityse, susijusiose su internetiniais 
nusikaltimais. 

Pakeitimas 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Dažnai nustatoma, kad užsakymą 
pateikus internetu tiekiami suklastoti 
vaistiniai preparatai. Pagal Sutarties 
nuostatas, visų pirma, Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, 
valstybės narės yra atsakingos už 
paskutinio lygmens prekybos vaistais, 
ypač vaistinėse, valdymą. Tai apima ir 
vaistinių preparatų, kai jais prekiaujama 
paštu ir internetu, rinkodaros priežiūrą. 
Pagal Teisingumo Teismo praktiką 
valstybėms narėms leidžiama visiškai 
uždrausti receptinių vaistų platinimą 
paštu, atsižvelgiant į joms numatytą didelę 
veiksmų laisvę, kuria jos gali naudotis dėl 
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šio rinkodaros būdo keliamo pavojaus.

Or. de

Pakeitimas 121
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Dažnai nustatoma, kad užsakymą 
pateikus internetu tiekiami suklastoti 
vaistiniai preparatai. Pagal Sutarties 
nuostatas, visų pirma, Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, 
valstybės narės yra atsakingos už 
paskutinio lygmens prekybos vaistais, 
ypač vaistinėse, valdymą. Tai apima ir 
vaistinių preparatų, kai jais prekiaujama 
paštu ir internetu, rinkodaros priežiūrą. 
Pagal Teisingumo Teismo praktiką 
valstybėms narėms leidžiama visiškai 
uždrausti receptinių vaistų platinimą 
paštu, atsižvelgiant į joms numatytą didelę 
veiksmų laisvę, kuria jos gali naudotis dėl 
šio rinkodaros būdo keliamo pavojaus.

Or. de

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti atsižvelgiama į nustatytą galių paskirstymą. Taisyklių dėl vaistinių 
ir paskutinio prekybos vaistiniais preparatais etapo rinkodaros nustatymas priklauso 
valstybių narių kompetencijai. Didelė valstybių narių dauguma draudžia prekiauti 
receptiniais vaistais paštu, tam pritarė ir Teisingumo teismas (2003 m. gruodžio 11 d. 
sprendimas, C-322/01, Deutscher Apothekerverband). 
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Pakeitimas 122
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Siekiant užtikrinti vidaus rinkos 
veikimą, būtina nustatyti visoje ES 
vienodas vaistinių preparatų saugumo 
priemones. Tačiau vadovaujantis 
subsidiarumo principu turėtų būti 
leidžiama pačioms valstybėms narėms 
nuspręsti, kaip techniškai įgyvendinti 
šiuos saugumo priemonių reikalavimus ir 
kokią tyrimų metodiką naudoti.

Or. de

Pagrindimas

Atsakomybė už techninio įgyvendinimo tikrinimo procedūras turėtų tekti tik valstybėms 
narėms. Taip būtų užtikrinama, kad taikomi sprendimo būdai yra tinkami ir atitinka 
atitinkamų nacionalinių platinimo sistemų reikmes.


