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Pakeitimas 201
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, kuriais didmeniniai platintojai 
ir vaistinės dėl jų specifinių savybių 
negali prekiauti, ir todėl juos gamintojas 
tiekia tiesiogiai gydymo įstaigai, kurioje 
pacientai vaistus naudoja tiesiogiai,
nustatyti jų tapatumą ir atsekamumą;

Generiniams ir pripažinto medicininio 
veikimo vaistams, kuriems pagal VI 
antraštinę dalį reikalingas receptas, 
saugumo priemonės yra privalomos, jei 
Komisija pagal rizikos lygio vertinimo 
požiūrį nusprendžia, kad tai yra būtina, 
vadovaujantis 54a straipsnio 4 dalimi. 
Rizikos vertinimo požiūris taikomas su 
vadinamąja pasirinkimo procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuos produktus galima naudoti tik ligoninėse, todėl saugumo priemonės ligoniams 
nesuteikia daug naudos, ir galbūt ligoniams apsunkina prieigą prie produkto. Mažų kainų 
prekės yra retai falsifikuojamos, todėl joms galėtų būti netaikomas saugumo priemonių 
reikalavimas, išskyrus atvejus, kai dėl kainos ar dėl praeityje įvykusių incidentų būtų būtinas 
saugumo žymėjimas. Pasirinkimo procedūra neatsižvelgia į finansinę MVĮ, gaminančių tik 
keletą produktų, naštą.
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Pakeitimas 202
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

‘(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“ 

‘(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
nustatyti atpažinimą ir tapatumą, ir kurios 
suteikia galimybę atpažinti bet kokį vaistų, 
išskyrus radioaktyviuosius preparatus, 
kuriems iškyla grėsmė būti falsifikuotais 
ar suklastotais, pakuotės suklastojimą.

Todėl sprendimą dėl būtinybės vaistams 
ar jų kategorijoms priimama remiantis 
rizikos vertinimu, atliekamu pagal 54a 
straipsnio 4 dalies nuostatas“.

Or. es

Pagrindimas

Nėra jokio pagrindimo kodėl iškarto apriboti saugumo priemonių reikalavimų taikymą vien 
tik receptiniams vaistams. Be to, to nepagrindžia ir seniau nustatyti falsifikuotų vaistų atvejai.
Veiksminga visuomenės apsauga reikalauja būdo, kuris būtų pagrįstas rizika, kuria sukelia 
bet kokios rūšies vaistai.

Pakeitimas 203
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą.

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
nustatyti atpažinimą ir tapatumą, išskyrus 
radioaktyviuosius preparatus.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti visų vaistų, įskaitant receptinius ir nereceptinius vaistus, tapatumą. Visi 
vaistai yra ypatingi produktai, kurių suklastojimas gali turėti milžinišką poveikį žmonių 
sveikatai. Be to, nacionaliniu ir Europos lygmeniu vis labiau linkstama  nuo receptinių vaistų 
pereiti prie nereceptinių vaistų statuso. 

Pakeitimas 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti vaistus pagal VI antraštinę dalį, 
išskyrus radioaktyviuosius preparatus, 
nustatyti jų tapatumą ir atsekamumą.“

Or. en

Pagrindimas

Receptinių vaistų statusas ir nereceptiniai (angl. OTC) produktai ES nėra suderinti. Todėl jų 
diferenciacija beveik neturi prasmės. Vadovaujantis Vokietijos spaudoje paskelbta Pfizer 
studija 45 proc. visų falsifikuotų vaistų yra liekninamosios piliulės, 35 proc. – vaistai nuo 
gripo ir 25 proc. – vaistai dėl erekcijos sutrikimų [pastaba: skaičių sudėti negalima ]. Jei šie 
duomenys būtų teisingi, tai įrodytų, kad nereceptiniai (angl. OTC) vaistai taptų pagrindiniu 
falsifikuotų vaistų taikiniu. Kadangi visi falsifikuoti vaistai gali daryti žalingą poveikį 
žmogaus sveikatai, todėl būtina įtraukti visų rūšių vaistus, remiantis 54 straipsnio 4 dalyje 
nurodytu rizikos vertinimu.

Pakeitimas 205
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

‘o) Saugumo priemonės, kuriomis galima
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

‘o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
nustatyti atpažinimą, išskyrus 
radioaktyviuosius preparatus.“

Or. it

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti visų rūšių vaistų, nepriklausomai ar tai būtų receptiniai vaistai, tapatumą.
Visų rūšių vaistai, jei jie yra falsifikuoti, gali daryti žalingą poveikį žmogaus sveikatai. Be to, 
vaistams būdingas pasikeitimo reiškinys, t. y. receptiniai vaistai tampa nereceptiniais, ir kuris 
vis labiau populiarėja Europoje. Taip pat nereiktų pamiršti ir to, kad ir nereceptinių vaistų 
klastojimas gali būti labai pelningas.

Pakeitimas 206
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, ir kitus produktus, kurie 
taikomas kontroliuojamas platinimo 
tinklas, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuos produktus (pavyzdžiui, imunoglobulinus)gamintojai tiesiogiai tiekia ligoninėms 
ar sveikatos priežiūros įstaigoms. Kadangi rizika, kad į šį tinklą pateks falsifikuoti produktai 
yra labai maža, todėl šiems produktams galėtų būti netaikomos saugumo priemonės.
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Pakeitimas 207
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

‘(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

‘(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, ir nustatyti jų tapatumą.“

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų savo atsakomybe nuspręsti ar ypatingas vaistas privalo būti atsekamu 
per visą tiekimo tinklą (t. y. nuo gamintojo iki vaistinės). Norint nustatyti falsifikuotus vaistus 
atsekamumas nėra būtinas. Šis reikalavimas papildomai sukeltų žymias išlaidas, kurios ypač 
mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms sąlygotų neproporcingo dydžio išlaidas.

Pakeitimas 208
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų unikalų tapatumą ir 
atsekamumą.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant absoliutaus aiškumo, vienintelė saugumo priemonių rūšis, kuri nustatytų atskirų 
pakuočių tapatumą ir atsekamumą, yra ta, kuri atskirai nustato kiekvieną pakuotę.
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Pakeitimas 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą, kai Komisija nusprendžia, 
kad kyla pavojus, kad vaistai bus 
falsifikuojami dėl jų kainos ar dėl 
praeityje įvykusių incidentų.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas paprastas požiūris, kuris padėtų pacientus apsaugoti nuo falsifikuotų vaistų.
Produktų ar jų kategorijų rizikos vertinimas yra esminis dalykas užtikrinant veiksmingą 
esamų išteklių, skirtų kovai su falsifikavimu, paskirstymą. Todėl Komisija atlieka receptinių 
vaistų rizikos lygio vertinimą ir juo vadovaudamasi nusprendžia ar saugumo priemonės yra 
būtinos. Jei kruopščiai išnagrinėjama kas skatina klastoti vaistus (pavyzdžiui, jų kaina) ir 
atsižvelgiant į praeityje vykusius incidentus, galima užkirsti kelią neveiksmingam išteklių, 
kuriuos būtų galima panaudoti kitose srityse, paskirstymui.

Pakeitimas 210
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“ Šis punktas taikomas 
visiems receptiniams generiniams 
vaistams.

Or. en

Pagrindimas

Receptiniams vaistams turi būti privalomos saugumo priemonės ir siekiant užtikrinti pacientų 
saugumą į šio teisės akto nuostatas taip pat turėtų būti įtraukti visi generiniai vaistai.

Pakeitimas 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

‘(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

‘(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“ Ne vėliau kaip per 36 
mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
vaistų atsekamumo procedūra turi būti 
suvienodinta ES lygmeniu. Todėl 
kiekvienas vaistas turi būti aiškiai 
atpažįstamas, panaudojant jo serijos 
numerį, esantį ant jo atskirtos pakuotės.“

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu suvienodinti vaistų atsekamumo procedūras.
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Pakeitimas 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

Šios saugumo priemonės vienodai 
taikomos rinkodaros tinkluose.

Or. en

Pakeitimas 213
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“

(o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą.“ Vadovaujantis 1 straipsnio 
5 dalimi homeopatiniams vaistams 
taikoma išimtis. Jei vaistai, pavyzdžiui, 
homeopatiniai vaistai, nėra receptiniai 
vaistai, jiems saugumo priemonės 
taikomos savanoriškumo pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

Šios tvarkos taikymas homeopatiniams vaistams būtų neproporcingas. Komisija legaliame 
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tiekimo tinkle nėra užregistravusi jokių nereceptinių vaistų falsifikavimo atvejų. Šie produktai 
klastotojams neatneštų jokio pelno, nes šių produktų kainos nėra didelės, o atskiro produkto 
pardavimų apimtys – mažos.

Pakeitimas 214
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(oa) produkto šaltinio detalės (šalis, firma, 
gamybos vieta), siekiant užtikrinti vaistų 
veikliosios medžiagos atsekamumą ir jei 
veiklioji medžiaga yra pagaminta ne 
Europos Sąjungoje, atpažinti kilmės šalį 
ant vaistų pakuotės.

Or. en

Pagrindimas

Maisto pramonėje atsekamumas yra privalomas, nes vartotojas turi teisę žinoti iš kur kilęs 
yra jo pasirinktas produktas. Šis pasirinkimas taip pat turėtų būti taikomas ir vaistams, 
siekiant kovoti su klastojimu ir norint padidinti viso sektoriaus skaidrumą, t. y. nuo VVM 
gaminių iki vaistinių (vartotojų).

Pakeitimas 215
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54 straipsnio o punkte nurodytomis 
saugumo priemonėmis didmeniniams 
platintojams arba farmacininkams,
asmenims, kuriems suteikta teisė ar kurie 
yra įgalioti tiekti vaistus visuomenei, turi 

1. 54 straipsnio o punkte nurodytomis 
saugumo priemonėmis didmeniniams 
platintojams arba farmacininkams ir
asmenims, kuriems suteikta teisė ar kurie 
yra įgalioti tiekti vaistus visuomenei, turi 
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būti sudaryta galimybė atlikti visus 
nurodytus veiksmus:  

būti sudaryta galimybė atlikti visus 
nurodytus veiksmus:  

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai yra skirti siūlomo teksto įgyvendinimo palengvinimui ar jo taikymo 
išaiškinimui. Praėjus penkeriems metams nuo šių priemonių įsigaliojimo taip pat būtina 
įvertinti jų veiksmingumą. Be to, saugumo priemonių įgyvendinimas neturėtų apsiriboti vien 
tik vaistų falsifikavimu.  

Pakeitimas 216
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patikrinti tapatumą įvertinant atviras, 
paslėptas ar teismo priemones;

a) patikrinti tapatumą; 

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai yra skirti siūlomo teksto įgyvendinimo palengvinimui ar jo taikymo 
išaiškinimui. Praėjus penkeriems metams nuo šių priemonių įsigaliojimo taip pat būtina 
įvertinti jų veiksmingumą. Be to, saugumo priemonių įgyvendinimas neturėtų apsiriboti vien 
tik vaistų falsifikavimu.

Pakeitimas 217
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patikrinti tapatumą įvertinant atviras, 
paslėptas ar teismo priemones;

(a) patikrinti tapatumą įvertinant atviras 
priemones;
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu tik leidimo prekiauti turėtojas , teisėsaugos ir kontrolės institucijos turi teisę žinoti 
apie paslėptas ir teismo priemones ant pakuotės. Saugumo sumetimais svarbu užtikrinti, kad 
ši informacija nėra prieinama niekam tiktam, išskyrus minėtąsias institucijas.

Pakeitimas 218
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) identifikuoti atskiras pakuotes; (b) identifikuoti atskiras pakuotes, 
naudojant kompiuteriu apdorojamą 
serijos kodą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant absoliutaus aiškumo, vienintelė saugumo priemonių rūšis, kuri nustatytų atskirų 
pakuočių tapatumą ir atsekamumą, yra ta, kuri atkirai nustato kiekvieną pakuotę.

Pakeitimas 219
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) identifikuoti atskiras pakuotes; (b) identifikuoti atskiras pakuotes, 
naudojant vienodą, ES masto standartą;

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau naudojamos saugumo priemonės. Joms turėtų būti suteikta 
galimybė per tam tikrą pereinamąjį laikotarpį prisiderinti prie ES standarto. Tačiau, 
falsifikuotų vaistų problema peržengia valstybių sienas, todėl nacionalinių teisės nuostatų 
įvairovė nėra veiksminga priemonė apsaugoti pacientus. Todėl saugumo priemonės privalo 
būti tokios pačioje visoje ES.

Pakeitimas 220
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės negali būti iš dalies ar 
visai pašalintos arba paslėptos, išskyrus 
atvejus, kai laikomasi toliau nurodytų 
sąlygų:

2. 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės negali būti pašalintos 
ar paslėptos.

Or. en

Pagrindimas

Bendroje, visiems privalomoje, optimalaus saugumo sistemoje, vaistams neturėtų būti 
taikomos ypatingos sąlygos. Tada, kai leidimo prekiauti turėtojas įpakuoja vaistus, jie privalo 
išlaikyti šią pakuotę tol, kol pasiekia pacientą, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Europos 
maisto saugos strategijos sistemos reikalavimais.

Pakeitimas 221
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės negali būti iš dalies ar 

2. Valstybės narės užtikrina, kad gamybos
leidimo turėtojas nepakeičia, iš dalies ar 
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visai pašalintos arba paslėptos, išskyrus 
atvejus, kai laikomasi toliau nurodytų 
sąlygų:

visai pašalina ar paslepia 54 straipsnio o 
punkte nurodytas saugumo priemones, 
išskyrus atvejus, kai turėtojas turi leidimą 
prekiauti atitinkamais vaistais, 
vadovaujantis 6 straipsnio 1 dalimi,  arba 
iš leidimo prekiauti turėtojo gavo raštišką 
leidimą. 

Or. en

Pagrindimas

Jei produktai yra perpakuojami ir tai atlieka ne pirminis gamintojas, produkto originalo 
leidimo prekiauti turėtojas, kitos jų grupės įmonės ar trečioji šalis, su kuria buvo sudaryta 
sutartis tai atlikti, tuomet kovos su falsifikavimu priemonių, esančios originalioje pakuotėje, 
veiksmingumui iškyla rimta grėsmė. Todėl perpakavimą būtina uždrausti. Taikoma viena 
svarbi išimtis, suteikianti galimybę tinkamą leidimą turinčiam klinikinių bandymų rėmėjui 
perpakuoti vaistus, vadovaujantis klinikinių tyrimų protokolu.

Pakeitimas 222
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės negali būti iš dalies ar 
visai pašalintos arba paslėptos, išskyrus 
atvejus, kai laikomasi toliau nurodytų 
sąlygų:

2. 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės negali būti pašalintos 
ar paslėptos.  Jei laikomasi toliau nurodytų 
sąlygų ir tai pagrindžiama visuomenės 
sveikatos priežastimis, gamybos leidimo 
turėtojas gali patalpinti originalųjį vaistą į 
kitą pakuotę, išlaikant jos pradines 
saugumo priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Vaistais neturi būti manipuliuojama, siekiant užtikrinti optimalius, visų pageidaujamus, 
saugumo standartus. Kai leidimo prekiauti turėtojas supakuoja vaistus, jie turėtų išlaikyti šią 
pradinę pakuotę iki tol, kol pasieks pacientą, vadovaujantis galiojančiais Europos maisto 
saugos strategijos reikalavimais. Tačiau, kai kuriais atvejais turėtų būti leidžiama originalųjį 
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produktą patalpinti į kitą pakuotę, išlaikant jo pradinius saugumo priemonių reikalavimus.

Pakeitimas 223
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prieš iš dalies ar visai pašalindamas 
arba paslėpdamas saugumo priemones 
gamybos leidimo turėtojas patikrina 
vaistų tapatumą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei produktai yra perpakuojami ir tai atlieka ne pirminis gamintojas, produkto originalo 
leidimo prekiauti turėtojas, kitos jų grupės įmonės ar trečioji šalis, su kuria buvo sudaryta 
sutartis tai atlikti, tuomet kovos su falsifikavimu priemonių, esančios originalioje pakuotėje, 
veiksmingumui iškyla rimta grėsmė. Todėl perpakavimą būtina uždrausti. Taikoma viena 
svarbi išimtis, suteikianti galimybę tinkamą leidimą turinčiam klinikinių bandymų rėmėjui 
perpakuoti vaistus, vadovaujantis klinikinių tyrimų protokolu.

Pakeitimas 224
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prieš iš dalies ar visai pašalindamas 
arba paslėpdamas saugumo priemones 
gamybos leidimo turėtojas patikrina 
vaistų tapatumą;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Bendroje, visiems privalomoje, optimalaus saugumo sistemoje, vaistams neturėtų būti 
taikomos ypatingos sąlygos. Tada, kai leidimo prekiauti turėtojas įpakuoja vaistus, jie privalo 
išlaikyti šią pakuotę tol, kol pasiekia pacientą, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Europos 
maisto saugos strategijos sistemos reikalavimais.

Pakeitimas 225
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prieš iš dalies ar visai pašalindamas 
arba paslėpdamas saugumo priemones 
gamybos leidimo turėtojas patikrina vaistų 
tapatumą;

(a) gamybos leidimo turėtojas privalo 
saugumo priemones, susijusias su 
produkto atpažinimu, tapatumu ir 
atsekamumu, palikti aiškias ir 
naudojamas;

Or. fr

Pagrindimas

Vaistais neturi būti manipuliuojama, siekiant užtikrinti optimalius, visų pageidaujamus, 
saugumo standartus. Kai leidimo prekiauti turėtojas supakuoja vaistus, jie turėtų išlaikyti šią 
pradinę pakuotę iki tol, kol pasieks pacientą, vadovaujantis galiojančiais Europos maisto 
saugos strategijos reikalavimais. Tačiau, kai kuriais atvejais turėtų būti leidžiama originalųjį 
produktą patalpinti į kitą pakuotę, išlaikant jo pradinius saugumo priemonių reikalavimus.

Pakeitimas 226
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas 

Išbraukta.
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saugumo priemones kitomis saugumo 
priemonėmis, kuriomis lygiavertiškai 
galima identifikuoti vaistus, nustatyti jų 
tapatumą ir nepertraukiamą atsekamumą, 
tačiau tai daro neatidarydamas pirminės 
pakuotės, nustatytos 1 straipsnio 23 
dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Jei produktai yra perpakuojami ir tai atlieka ne pirminis gamintojas, produkto originalo 
leidimo prekiauti turėtojas, kitos jų grupės įmonės ar trečioji šalis, su kuria buvo sudaryta 
sutartis tai atlikti, tuomet kovos su falsifikavimu priemonių, esančios originalioje pakuotėje, 
veiksmingumui iškyla rimta grėsmė. Todėl perpakavimą būtina uždrausti. Taikoma viena 
svarbi išimtis, suteikianti galimybę tinkamą leidimą turinčiam klinikinių bandymų rėmėjui 
perpakuoti vaistus, vadovaujantis klinikinių tyrimų protokolu.

Pakeitimas 227
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas 
saugumo priemones kitomis saugumo 
priemonėmis, kuriomis lygiavertiškai 
galima identifikuoti vaistus, nustatyti jų 
tapatumą ir nepertraukiamą atsekamumą, 
tačiau tai daro neatidarydamas pirminės 
pakuotės, nustatytos 1 straipsnio 23 
dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendroje, visiems privalomoje, optimalaus saugumo sistemoje, vaistams neturėtų būti 
taikomos ypatingos sąlygos. Tada, kai leidimo prekiauti turėtojas įpakuoja vaistus, jie privalo 
išlaikyti šią pakuotę tol, kol pasiekia pacientą, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Europos 
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maisto saugos strategijos sistemos reikalavimais.

Pakeitimas 228
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima 
identifikuoti vaistus, nustatyti jų tapatumą 
ir nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto. Jis jokiu būdu negali 
pakeisti saugumo priemonių, taikomų 
originaliajai pakuotei, nes ji padeda 
užtikrinti pradinio vaisto atpažinimą, 
tapatumą ir nepertraukiamą atsekamumą;

Or. fr

Pagrindimas

Vaistais neturi būti manipuliuojama, siekiant užtikrinti optimalius, visų pageidaujamus, 
saugumo standartus. Kai leidimo prekiauti turėtojas supakuoja vaistus, jie turėtų išlaikyti šią 
pradinę pakuotę iki tol, kol pasieks pacientą, vadovaujantis galiojančiais Europos maisto 
saugos strategijos reikalavimais. Tačiau, kai kuriais atvejais turėtų būti leidžiama originalųjį 
produktą patalpinti į kitą pakuotę, išlaikant jo pradinius saugumo priemonių reikalavimus.

Pakeitimas 229
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
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vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

vaistus, nustatyti jų tapatumą ir išorės 
pakuotės nepažeidžiamumą, tačiau tai daro 
neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai yra skirti siūlomo teksto įgyvendinimo palengvinimui ar jo taikymo 
išaiškinimui. Praėjus penkeriems metams nuo šių priemonių įsigaliojimo taip pat būtina 
įvertinti jų veiksmingumą. Be to, saugumo priemonių įgyvendinimas neturėtų apsiriboti vien 
tik vaistų falsifikavimu.

Pakeitimas 230
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus ir nustatyti jų tapatumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų savo atsakomybe nuspręsti ar ypatingas vaistas privalo būti atsekamu 
per visą tiekimo tinklą (t. y. nuo gamintojo iki vaistinės). Norint nustatyti falsifikuotus vaistus 
atsekamumas nėra būtinas. Šis reikalavimas papildomai sukeltų žymias išlaidas, kurios ypač 
mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms sąlygotų neproporcingo dydžio išlaidas.
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Pakeitimas 231
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro be jokių pirminės pakuotės pokyčių, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje, išskyrus 
kitus tikslus, nurodytus 55 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Draudžiama atlikti pirminės pakuotės pakeitimus (įskaitant lizdinės pakuotės nukirpimą).
Lizdinės pakuotės įkirpimas pacientui nesuteikia pasitikėjimo vaistais.

Pakeitimas 232
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje.  Todėl 
gamybos leidimo turėtojas pagamina 
naują išorės pakuotę, kuri atkartoja visą 
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atitinkamą produkto ir prekės ženklo 
informaciją ir jei yra saugumo priemonių, 
būtinų pagal 54 straipsnio o dalį; 
pirminės pakuotės sunaikinamos;

Or. de

Pagrindimas

Privalomas perpakavimas į kitą dėžutę padidins pacientų saugumą. Įdiegus galimybę 
perpakuoti į kitą dėžutę dėmesys nukrypsta į visuomenės sveikatą ir pacientų saugumą, o ne į 
gamintojų prekės ženklo teises.

Pakeitimas 233
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

(b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje; 

 Todėl gamybos leidimo turėtojas 
pagamina naują išorės pakuotę, kuri 
atkartoja visą atitinkamą produkto ir 
prekės ženklo informaciją ir jei yra 
saugumo priemonių, būtinų pagal 54 
straipsnio o dalį; pirminės pakuotės 
sunaikinamos;

Or. en

Pagrindimas

Privaloma perpakavimas į dėžutes padidins pacientų atitiktį ir pasitikėjimą. Perpakavimas į 
dėžutes reiškia išėmimą ir kontroliuojamą originaliosios išorės pakuotės sunaikinimą, ją 
pakeičiant nauja išorės pakuote, kurią pateikia lygiagretus platintojas (gautas iš GGP 
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patvirtinto pakuotės medžiagų gamintojo). Įdiegus galimybę perpakuoti į kitą dėžutę dėmesys 
nukrypsta į visuomenės sveikatą ir pacientų saugumą, o ne į gamintojų prekės ženklo teises.

Pakeitimas 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis, kai jos vienodai 
veiksmingai atpažįsta vaistų tapatumą ir 
atsekamumą ir užkerta kelią vaistų 
klastotei, ir kai jas vienodai sunku 
techniškai sudubliuoti. Ši pastraipa taip 
pat taikoma naujų saugumo priemonių 
pašalinimui, pakeitimui ar paslėpimui, 
išskyrus atvejus, kai pirminė saugumo 
priemonės yra paslėptoji ir jos negalima 
atpažinti. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas papildo 30, pranešėjo pateiktą, pakeitimą. Siekiant užtikrinti, kad lygiagretieji 
prekybininkai iš tikrųjų taikytų lygiavertes saugumo priemones perpakavimo proceso metu, į 
šią direktyvą būtina įtraukti skirtingas lygiaverčių saugumo priemonių kategorijas pagal 
specifinius kriterijus, pripažįstant tai, kad paslėptųjų saugumo priemonių negalima patikrinti 
išanksčiau negavus informacijos. 

Pakeitimas 235
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punkto 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis, kai jos vienodai 
veiksmingai atpažįsta vaistų tapatumą ir 
atsekamumą ir užkerta kelią vaistų 
klastotei ir kai jas vienodai sunku 
techniškai sudubliuoti. Ši pastraipa taip 
pat taikoma naujų saugumo priemonių 
pašalinimui, pakeitimui ar paslėpimui. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad lygiagretieji prekybininkai iš tikrųjų taikytų lygiavertes saugumo 
priemones perpakavimo proceso metu, į šią direktyvą būtina įtraukti skirtingas lygiaverčių 
saugumo priemonių kategorijas.

Pakeitimas 236
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies b punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis, kai jos vienodai 
veiksmingai atpažįsta vaistų tapatumą ir 
atsekamumą ir užkerta kelią vaistų 
klastotei ir kai jas vienodai sunku 
techniškai sudubliuoti. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant absoliutaus aiškumo, vienintelė saugumo priemonių rūšis, kuri nustatytų atskirų 
pakuočių tapatumą ir atsekamumą, yra ta, kuri atkirai nustato kiekvieną pakuotę.



AM\807496LT.doc 25/61 PE439.409v01-00

LT

Pakeitimas 237
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) saugumo priemonių keitimą prižiūri 
kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei produktai yra perpakuojami ir tai atlieka ne pirminis gamintojas, produkto originalo 
leidimo prekiauti turėtojas, kitos jų grupės įmonės ar trečioji šalis, su kuria buvo sudaryta 
sutartis tai atlikti, tuomet kovos su falsifikavimu priemonių, esančios originalioje pakuotėje, 
veiksmingumui iškyla rimta grėsmė. Todėl perpakavimą būtina uždrausti. Taikoma viena 
svarbi išimtis, suteikianti galimybę tinkamą leidimą turinčiam klinikinių bandymų rėmėjui 
perpakuoti vaistus, vadovaujantis klinikinių tyrimų protokolu.

Pakeitimas 238
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) saugumo priemonių keitimą prižiūri 
kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Bendroje, visiems privalomoje, optimalaus saugumo sistemoje, vaistams neturėtų būti 
taikomos ypatingos sąlygos. Tada, kai leidimo prekiauti turėtojas įpakuoja vaistus, jie privalo 
išlaikyti šią pakuotę tol, kol pasiekia pacientą, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Europos 
maisto saugos strategijos sistemos reikalavimais.
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Pakeitimas 239
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) saugumo priemonių keitimą prižiūri 
kompetentinga institucija.

(c) gamybos leidimo turėtojas atsako už 
visą veiklą, susijusią su veiksmais, 
nurodytais 2 punkte.

Or. fr

Pagrindimas

Vaistais neturi būti manipuliuojama, siekiant užtikrinti optimalius, visų pageidaujamus, 
saugumo standartus. Kai leidimo prekiauti turėtojas supakuoja vaistus, jie turėtų išlaikyti šią 
pradinę pakuotę iki tol, kol pasieks pacientą, vadovaujantis galiojančiais Europos maisto 
saugos strategijos reikalavimais. Tačiau, kai kuriais atvejais turėtų būti leidžiama originalųjį 
produktą patalpinti į kitą pakuotę, išlaikant jo pradinius saugumo priemonių reikalavimus.

Pakeitimas 240
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Gamybos leidimo turėtojas ant išorės 
pakuotės aiškiai nurodo kur originaliosios 
saugumo priemonės buvo iš dalies ar visai 
pašalintos ar paslėptos.

Or. en

Pagrindimas

Pacientai ir kiti tiekimo tinklo dalyviai ant pakuotės etiketės turi būti aiškiai informuoti kur 
originaliosios saugumo priemonės buvo pašalintos ar pakeistos.
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Pakeitimas 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c a) 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės vienodai taikomos 
platinimo kanaluose. 

Or. en

Pagrindimas

Jei kai kuriems vaistams buvo nustatyta, kad jiems būtina taikyti papildomas saugumo 
priemones, ši apsauga turi būti taikoma nepriklausomai nuo jų platinimo tinklų, siekiant 
išvengti nereikalingos painiavos.

Pakeitimas 242
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės vienodai taikomos 
platinimo kanaluose.

Or. en

Pagrindimas

Jei kai kuriems vaistams buvo nustatyta, kad jiems būtina taikyti papildomas saugumo 
priemones, ši apsauga turi būti taikoma nepriklausomai nuo jų platinimo tinklų, siekiant 
išvengti nereikalingos painiavos.
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Pakeitimas 243
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Gamybos leidimo turėtojas atsako už
falsifikuotų vaistų padarytą žalą jų 
tapatybei pagal Tarybos direktyvą 
85/374/EEB.

3. Gamybos leidimo turėtojas , nurodytas 2 
dalyje, laikomas gamintoju, vadovaujantis 
Tarybos direktyva 85/374/EEB.  Jie atsako 
už žalą, kurią patyrė pradinis gamintojas, 
leidimo prekiauti turėtojas ir vartotojai, ir 
kuri atsirado dėl vaistams atliktų pokyčių, 
nepriklausomai nuo to ar jie buvo 
falsifikuoti ar tikri.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas aiškumas, siekiant užtikrinti, kad gamybos leidimo turėtojas, kuris perpakuoja 
produktus, bus aiškiai atsakingas už savo veiklą, įskaitant ir tada, kai falsifikuoti vaistai 
patenka į tiekimo tinklą. Perpakuotojai turi atsakyti už žalą, kuri atsirado dėl visų pakeitimų, 
kuriuos jie atliko vaistams, nepriklausomai nuo to ar jie yra falsifikuoti ar tikri.

Pakeitimas 244
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Gamybos leidimo turėtojas atsako už
falsifikuotų vaistų padarytą žalą jų 
tapatybei pagal Tarybos direktyvą 
85/374/EEB.

3. Gamybos leidimo turėtojas , nurodytas 2 
dalyje, laikomas gamintoju, vadovaujantis 
Tarybos direktyva 85/374/EEB.  Jie atsako 
už žalą, kurią patyrė pradinis gamintojas, 
leidimo prekiauti turėtojas ar vartotojai, ir 
kurią sukėlė falsifikuotos tapatybės 
vaistai.
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Or. en

Pagrindimas

Būtinas aiškumas, siekiant užtikrinti, kad gamybos leidimo turėtojas, kuris perpakuoja 
produktus, bus aiškiai atsakingas už savo veiklą, įskaitant ir tada, kai falsifikuoti vaistai 
patenka į tiekimo tinklą.

Pakeitimas 245
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Gamybos leidimo turėtojas atsako už 
falsifikuotų vaistų padarytą žalą jų 
tapatybei pagal Tarybos direktyvą 
85/374/EEB.

(3) Gamybos leidimo turėtojas, vykdantis 
54a straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą, 
atsako už falsifikuotų vaistų padarytą žalą 
jų tapatybei pagal Tarybos direktyvą 
85/374/EEB.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai yra skirti siūlomo teksto įgyvendinimo palengvinimui ar jo taikymo 
išaiškinimui. Praėjus penkeriems metams nuo šių priemonių įsigaliojimo taip pat būtina 
įvertinti jų veiksmingumą. Be to, saugumo priemonių įgyvendinimas neturėtų apsiriboti vien 
tik vaistų falsifikavimu.

Pakeitimas 246
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa



PE439.409v01-00 30/61 AM\807496LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti.

Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. Prieš siūlant konkrečią 
priemonę pagal 54 straipsnio o punktą, 
Komisija atlieką viešą esamų saugumo 
priemonių sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su visomis 
šalimis, susijusiomis su tokių saugumo 
priemonių įgyvendinimu ir naudojimu, 
siekiant įrodyti konkrečių priemonių 
veiksmingumą palyginus jas su 
galiojančia nacionaline tvarka.

Or. el

Pagrindimas

Yra daugybė galimybių, susijusių su saugumo priemonėmis, kurias privaloma panaudoti ir 
taip pat bandomieji projektai, kurie yra vykdomi nacionaliniu lygmeniu ir kurie vertina šių 
priemonių naudą. Prieš siūlant konkrečią priemonę, Komisija turi atlikti poveikio vertinimą, 
siekiant įvertinti jau galiojančių priemonių privalumus ir minusus, nagrinėjamų bandymų 
projektų rezultatus ir siūlomų priemonių, palygintų su jau galiojančia tvarka, veiksmingumą.

Pakeitimas 247
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti.

4. Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. Prieš siūlant konkrečią 
priemonę pagal 54 straipsnio o punktą, 
Komisija atlieką viešą esamų saugumo 
priemonių sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su visomis 
šalimis, susijusiomis su tokių saugumo 
priemonių įgyvendinimu ir naudojimu.
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Or. en

Pagrindimas

Yra daugybė saugumo priemonių variantų, kuriuos galima pasitelkti nustatant vaistų 
tapatumą, pvz., vienmatis kodas, dvimatis brūkšninis kodas ( angl. „Data Matrix“), 
antspaudai, hologramos, radijo dažninis atpažinimas (angl. „Radio Frequency 
Identification“ – RFID) ir t. t. Be to, nacionaliniu lygmeniu įgyvendinami bandomieji 
projektai, kurių metu vertinama šių priemonių nauda. Prieš siūlant konkrečią priemonę, 
Komisija turi atlikti poveikio vertinimą, siekiant įvertinti jau rinkoje galiojančių priemonių 
privalumus ir minusus, ir išnagrinėti turimą patirtį ir atliktų bandomųjų projektų rezultatus.

Pakeitimas 248
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. 

4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. Prieš pateikdama konkretų 
pasiūlymą ir siekiant pasirinkti 
priemones, kurios geriausiai atitinka 
piliečių poreikius, Komisija atlieka šiuo 
metu naudojamų kovos su falsifikavimu 
sistemų sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su tokias 
tapatumo užtikrinimo banderoles 
įgyvendinančiomis ir naudojančiomis 
šalimis. 

Or. it

Pagrindimas

Šiuo metu esama įvairių kovos su falsifikavimu technologijų, kaip, pvz., vienmačiai kodai, 
duomenų matricos, banderolės, hologramos ir radijo dažnių atpažinimo kortelės. 
Nacionaliniu lygmeniu vykdomi kiekvienos iš jų teikiamos naudos įvertinimo bandomieji 
projektai. 
Prieš pasirinkdama konkrečią apsaugos nuo falsifikavimo banderolę Komisija turėtų atlikti 
poveikio įvertinimą, kad būtų įvertinti visų šiuo metu rinkoje esančių banderolių privalumai ir 
trūkumai, ir ji turėtų atsižvelgti į jau sukauptą patirtį.
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Pakeitimas 249
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti.

4) Komisija, remdamasi deleguotaisiais 
teisės aktais ir atsižvelgdama į 121a 
straipsnio nuostatas, taip pat į 121b ir 
121c straipsnių sąlygas, priima priemonės, 
būtinas 54 straipsnio o punktui ir 1 bei 2 
dalims įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti.

4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti.

Prieš priimdama tokias priemones, 
Komisija užsako nepriklausomą poveikio 
įvertinimą, kad būtų galima įvertinti 
skirtingų saugumo priemonių sąnaudas ir 
teikiamą naudą ir surengia viešąsias 
konsultacijas su visomis susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant 
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nepriklausomas pacientų ir vartotojų 
organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

Tolesnis vaistų kainų augimas taptų žymia finansine našta sveikatos draudikams ir 
pacientams. Todėl svarbu, kad būtų įvertinamas saugumo priemonių, kurios bus naudojamos, 
ekonominis veiksmingumas, siekiant nustatyti priemonę, kurią naudojant butų gaunama 
didžiausia nauda lyginamai mažiausiomis sąnaudomis. Analogiškai, prieš priimant bet kokias 
priemones, turėtų būti surengtos viešosios konsultacijos.

Pakeitimas 251
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama konkretų pasiūlymą, 
Komisija atlieka šiuo metu naudojamų 
kovos su falsifikavimu sistemų sąnaudų ir 
naudos poveikio įvertinimą ir 
konsultuojasi su šalimis, susijusiomis su 
tokių saugumo priemonių įgyvendinimu ir 
naudojimu.  

Or. it

Pagrindimas

Esama įvairių kovos su falsifikavimu technologijų, kaip, pvz., vienmačiai kodai, duomenų 
matricos, banderolės, hologramos ir radijo dažnių atpažinimo kortelės. Nacionaliniu 
lygmeniu vykdomi kiekvienos iš jų teikiamos naudos įvertinimo bandomieji projektai. Prieš 
pasirinkdama konkrečią apsaugos nuo falsifikavimo banderolę Komisija turėtų atlikti 
poveikio įvertinimą, kad būtų įvertinti visos šiuo metu rinkoje esančios banderolės, ir ji turėtų 
atsižvelgti į jau sukauptą patirtį bei bandomųjų projektų išvadas.
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Pakeitimas 252
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos papildyti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
tvirtinamos taikant 121 straipsnio 2a 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimdama priemonę, skirtą 
įgyvendinti 54 straipsnio o punktą, 
Komisija atlieka viešą esamų saugumo 
priemonių sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su visomis 
šalimis, susijusiomis su tokių saugumo 
priemonių įgyvendinimu ir naudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Galima rinktis iš daugelio saugumo priemonių: vienmačių kodų, duomenų matricų, 
banderolių, hologramų ir t. t. Nacionaliniu lygiu vykdomi bandomieji projektai, skirti įvertinti 
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įvairius saugumo priemonių privalumus. Prieš pasirinkdama vieną konkrečią saugumo 
priemonę, Komisija turėtų įvertinti visas rinkoje esančias saugumo priemones.

Pakeitimas 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama šias priemones Komisija 
atsižvelgia į su vaistais ar jų kategorijomis 
susijusią riziką ir į visus šiuos aspektus:

Priimdama šias priemones Komisija 
atsižvelgia į su receptiniais vaistais 
susijusią riziką ir bent į visus šiuos 
aspektus:

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų nustatytos tikrosios 
falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų. Kaina ir 
praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 255
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama šias priemones Komisija 
atsižvelgia į su vaistais ar jų kategorijomis 
susijusią riziką ir į visus šiuos aspektus:

Priimdama šias priemones Komisija 
atsižvelgia į su visais vaistais ar visomis jų 
kategorijomis susijusią riziką ir į visus 
šiuos aspektus:

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į proceso ekonominį veiksmingumą. Tolesnis vaistų kainų augimas 
taptų žymia finansine našta sveikatos draudikams ir pacientams. Reikėtų vengti nebūtinos 
reguliavimo naštos. Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali 
būti gaunama neviešintinų asmeninių ir komercinių duomenų. Turi būti paisoma šių duomenų 
nuosavybės teisių. Pasiūlymas galėtų būti susijęs su itin neskelbtina informacija ir jam turėtų 
būti taikomi atitinkami duomenų apsaugos teisės aktai.

Pakeitimas 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų kainą ir pardavimo apimtį; a) vaistų kainą;

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų nustatytos tikrosios 
falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų. Kaina ir 
praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 257
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaistų kainą ir pardavimo apimtį; a) vaistų kainą;

Or. en
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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 paskatas klastotojų paskatas 
(kainą) ir ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam 
išteklių eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.

Pakeitimas 258
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tiekimo tinklo sudėtingumą;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant įvertinimą, kuriuo nustatomi vaistai, kuriems kyla didžiausias falsifikavimo pavojus, 
turėtų būti atsižvelgiama į vaisto platinimo tinklo sudėtingumą. Gamintojai tam tikrus 
preparatus (pavyzdžiui, imunoglobulinus) ligoninėms ar kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms 
tiekia tiesiogiai. Aišku, kad esama mažiau galimybių falsifikuotiems vaistams patekti į šį labai 
trumpą tiekimo tinklą.

Pakeitimas 259
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tiekimo tinklo sudėtingumą;

Or. en
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Pagrindimas

Įgyvendinant vaistų saugumo priemones (pvz. serijos numerio suteikimas atskiroms dozėms), 
įvertinant faktinį falsifikavimo pavojų, galimą sukčiavimą, susijusį su išlaidų vaistams 
kompensavimu, ir pacientų saugumui suteikiamą pridėtinę vertę, reikia taikyti rizikos lygio 
vertinimo požiūrį. Siekiant tikroviškai ir suderintai įvertinti riziką, kylančią tam tikrai 
produktų grupei, valdžios institucijos neturėtų vien tik susitelkti ties vaistų keliamų pavojumi, 
bet taip pat ir atsižvelgti į pavojus, susijusius su platinimo tinklo sudėtingumu.

Pakeitimas 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) falsifikavimo atvejų trečiosiose šalyse ir 
Bendrijoje skaičių;

b) vaistų falsifikavimo Bendrijoje 
užregistruotų atvejų skaičių ir dažnį 
praeityje ir šių atvejų raidą;

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų nustatytos tikrosios 
falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų. Kaina ir 
praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 261
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) falsifikavimo atvejų trečiosiose šalyse ir b) vaistų falsifikavimo Bendrijoje 
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Bendrijoje skaičių; užregistruotų atvejų skaičių ir dažnį 
praeityje ir šių atvejų raidą;

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 paskatas klastotojų paskatas 
(kainą) ir ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam 
išteklių eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.

Pakeitimas 262
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) falsifikavimo atvejų trečiosiose šalyse ir
Bendrijoje skaičių;

b) vaistų falsifikavimo trečiosiose šalyse ir
Europos Sąjungoje užregistruotų atvejų
skaičių ir dažnį praeityje;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į proceso ekonominį veiksmingumą. Tolesnis vaistų kainų augimas 
taptų žymia finansine našta sveikatos draudikams ir pacientams. Reikėtų vengti nebūtinos 
reguliavimo naštos. Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali 
būti gaunama neviešintinų asmeninių ir komercinių duomenų. Turi būti paisoma šių duomenų 
nuosavybės teisių. Pasiūlymas galėtų būti susijęs su itin neskelbtina informacija ir jam turėtų 
būti taikomi atitinkami duomenų apsaugos teisės aktai.
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Pakeitimas 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pirmiau nurodytų atvejų raidą 
praeityje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų nustatytos tikrosios 
falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų. Kaina ir 
praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 264
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pirmiau nurodytų atvejų raidą 
praeityje;

Išbraukta.

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 paskatas klastotojų paskatas 
(kainą) ir ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam 
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išteklių eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.

Pakeitimas 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susijusių vaistų ypatumus; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų identifikuotos 
tikrosios falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų.
Kaina ir praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 266
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susijusių vaistų ypatumus; Išbraukta.

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, 
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ar būtina taikyti saugumo priemones. Tiksliai išnagrinėjus paskatas klastotojų paskatas 
(kainą) ir ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam 
išteklių eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.

Pakeitimas 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ligų, kurios jais gydomos, sunkumą. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų identifikuotos 
tikrosios falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų.
Kaina ir praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 268
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ligų, kurios jais gydomos, sunkumą. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo suklastotų vaistų reikia laikytis paprastos strategijos.
Produktų arba produktų kategorijos rizikos vertinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti 
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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 paskatas klastotojų paskatas 
(kainą) ir ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam 
išteklių eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.

Pakeitimas 269
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kitus galimus pavojus visuomenės 
sveikatai.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai skirti jo įgyvendinimui palengvinti ar siūlomo teksto taikymo sričiai 
išaiškinti. Taip pat, po penkių metų nuo šių priemonių įsigaliojimo datos būtina įvertinti jų 
veiksmingumą. Be to, įgyvendinant saugumo priemones neturėtų būti apsiribojama tik vaistų 
falsifikavimu.  

Pakeitimas 270
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės (išskyrus serijos 
numerį) priskiriamos nustatant vieną ar 
keletą priemonių kategorijų, kurios 
privalomos konkretiems produktams ar jų 
kategorijoms. Komisijos farmacijos 
komitetas apibrėžia kategorijas, taikomas 
saugumo priemonėms, kuriomis 
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užtikrinamas lygiavertis veiksmingumas ir 
naudingumas, taigi 2 dalies b punkto 
tikslais tos pačios kategorijos priemonės 
laikomos lygiavertėmis. Gamybos leidimų 
turėtojai gali pasirinkti, kurią specifinę 
tam tikros kategorijos priemonę ar 
priemones naudoti, nebent Komisija 
nurodytų, kodėl reikalaujama naudoti 
būtent vieną ar kitą saugumo priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Visų receptinių vaistų bazinio lygio saugumo priemonės turėtų būti pakuotės, kurių 
pažeidimai lengvai pastebimi, kartu su unikalia kodavimo priemone (kurioje būtų saugojamas 
vaisto identifikavimo numeris, partijos numeris, galiojimo data ir unikalus serijos kodas).
Pakuotės, kurių pažeidimai lengvai pastebimi, yra saugiausias būdas užtikrinti, kad vaistas 
pakuotės viduje yra tas pats, kurį įpakavo pirminis gamintojas, o unikali kodavimo sistema 
yra patvariausias būdas platinimo vietoje patikrinti vaisto autentiškumą.

Pakeitimas 271
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis šiais kriterijais tams tikriems 
produktams ar jų kategorijoms gali būti 
netaikomi šio straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose nustatyti reikalavimai.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai skirti jo įgyvendinimui palengvinti ar siūlomo teksto taikymo sričiai 
išaiškinti. Taip pat, po penkių metų nuo šių priemonių įsigaliojimo datos būtina įvertinti jų 
veiksmingumą. Be to, įgyvendinant saugumo priemones neturėtų būti apsiribojama tik vaistų 
falsifikavimu.
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Pakeitimas 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis šiais kriterijais tams tikriems
produktams ar jų kategorijoms gali būti
netaikomi šio straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose nustatyti reikalavimai.

Remiantis šiais kriterijais 54 straipsnio o 
punkte nurodytos priemonės ir šio 
straipsnio 1  ir 2 dalyse nustatyti 
reikalavimai privalomai taikomi tik tiems
produktams ar jų kategorijoms, kuriems, 
kaip nustatyta, kyla didelis falsifikavimo 
pavojus, ir netaikomi, ar taikomi 
savanoriškai produktams ar jų 
kategorijoms, kuriems didelis 
falsifikavimo pavojus nekyla, kaip, pvz., 
generiniams vaistams, kuriems išduotas 
leidimas pagal 10 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Rizika paremtu įvertinimu Komisijos pasiūlyme bus pagerintas pacientų saugumas ir bus 
padedama kovą su falsifikavimu tiksliai sutelkti ties tais vaistais, kurie yra falsifikuojami.
Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų įtraukti visi vaistai ir būtų gerai nustatyti teisingi 
kriterijai. Be to, naudojamais kriterijais turi būti užtikrinama, kad būtų nustatytos tikrosios 
falsifikavimo paskatos ir užkertamas kelias padirbinėtojams imtis naujų iniciatyvų. Kaina ir 
praeities incidentai ES yra tinkamiausi kriterijai.

Pakeitimas 273
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis šiais kriterijais tams tikriems Remiantis šiais kriterijais Komisija gali
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produktams ar jų kategorijoms gali būti 
netaikomi šio straipsnio 1 dalies a ir b
punktuose nustatyti reikalavimai.  

nuspręsti, kad 54 straipsnio o punkte 
nurodytos saugumo priemonės ir  šio 
straipsnio 1 dalies a–c punktuose nustatyti 
reikalavimai taikomi tam tikriems 
receptiniams vaistams, kuriems kyla 
didelis falsifikavimo pavojus.

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 paskatas klastotojų paskatas 
(kainą) ir ankstesnę patirtį (buvusius incidentus) būtų užkertamas kelias neveiksmingam 
išteklių eikvojimui, nes šių išteklių galėtų prireikti kitose srityse.

Pakeitimas 274
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis šiais kriterijais tams tikriems 
produktams ar jų kategorijoms gali būti 
netaikomi šio straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose nustatyti reikalavimai.

Remiantis šiais kriterijais tams tikriems 
produktams ar jų kategorijoms gali būti 
netaikomi šio straipsnio 1 dalies a punkte
nustatyti reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Visų receptinių vaistų bazinio lygio saugumo priemonės turėtų būti pakuotės, kurių 
pažeidimai lengvai pastebimi, kartu su unikalia kodavimo priemone (kurioje būtų saugojamas 
vaisto identifikavimo numeris, partijos numeris, galiojimo data ir unikalus serijos kodas).
Pakuotės, kurių pažeidimai lengvai pastebimi, yra saugiausias būdas užtikrinti, kad vaistas 
pakuotės viduje yra tas pats, kurį įpakavo pirminis gamintojas, o unikali kodavimo sistema 
yra patvariausias būdas platinimo vietoje patikrinti vaisto autentiškumą.
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Pakeitimas 275
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės gali būti 
savanoriškai naudojamos visų vaistų 
atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jie yra 
receptiniai, ar ne, ir leidimo prekiauti 
turėtojai gali taikyti saugumo priemones 
savo produktams .

Or. en

Pagrindimas

Kadangi farmacijos įmonės geriausiai išmano savo produktus ir todėl gali geriausiai įvertinti 
rizikos lygį, jiems turėtų būti suteikiama galimybė naudoti saugumo priemonę, kaip 
atsargumo galimybę.

Pakeitimas 276
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip praėjus penkeriems 
metams nuo šios straipsnio įgyvendinimo 
priemonės įsigaliojimo dienos, Komisija 
turėtų pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai 54 straipsnio o punkte nurodytų 
saugumo priemonių taikymo ir galimo jų 
poveikio siekiant mažinti falsifikuotų 
vaistų skaičių legaliame Europos 
Sąjungos tiekimo tinkle, bei galimos 
alternatyvių technologijų ir galimybių 
nustatyti atskirų dozių autentiškumą 
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teikiamos naudos įvertinimo ataskaitą.

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 277
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Trejų metų pereinamojo laikotarpio 
metu saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis, jei jomis galima vienodai 
identifikuoti vaistus, nustatyti jų tapatumą 
ir nepertraukiamą atsekamumą 
neatidarant pirminės pakuotės, arba juos 
naudojant sudaromi lygiaverčiai 
sunkumai falsifikuoti vaistus; Jei 
saugumo priemonė panaikinama, 
pakeičiama arba paslepiama, šis punktas 
turėtų būti taikomas ir naujai saugumo 
priemonei, su sąlyga, kad pirminė 
saugumo priemonė nebūtų paslėpta ir jos 
nebūtų galima atpažinti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad ateityje visoje Europoje būtų vienoda saugumo priemonė.
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Pakeitimas 278
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į:

a) sistemos ekonominį veiksmingumą 
siekiant užtikrinti, kad bet kuri taikoma 
priemonė būtų grindžiama ekonominės 
naudos analize,
b) tai, kad valstybės narės užtikrina, kad 
būtų gerbiamas duomenų, sukauptų 
naudojant vaistų atpažinimui, tapatumo 
nustatymui ir atsekamumui užtikrinti 
skirtas saugumo priemones, nuosavybės ir 
konfidencialumo principas; 
c) teisėtus slaptos komercinės informacijos
ir asmens duomenų apsaugos interesus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į proceso ekonominį veiksmingumą. Tolesnis vaistų kainų augimas 
taptų žymia našta finansine sveikatos draudikams ir pacientams. Reikėtų vengti nebūtinos 
reguliavimo naštos. Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali 
būti gaunama neviešintinų asmeninių ir komercinių duomenų. Turi būti paisoma šių duomenų 
nuosavybės teisių. Pasiūlymas galėtų būti susijęs su itin neskelbtina informacija ir jam turėtų 
būti taikomi atitinkami duomenų apsaugos teisės aktai.
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Pakeitimas 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti bent į visus 
toliau išvardytus aspektus:

a) sistemos ekonominį veiksmingumą 
siekiant užtikrinti, kad bet kuri taikoma 
priemonė būtų grindžiama ekonominės 
naudos analize,
b) proporcingą išlaidų, susijusių su 
priemonėmis, taikymą visiems tiekimo 
tinklo dalyviams ir šių išlaidų susiejimą 
su atitinkamo vaisto kaina;
c) sistemos nepriklausomumą ir teisėtus
slaptos komercinės informacijos, 
pramoninės bei komercinės nuosavybės
teisių bei asmens duomenų apsaugos
interesus.

Or. en

Pagrindimas

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

a) Cost effectiveness of the system

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

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.
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Pakeitimas 280
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti bent į visus 
toliau išvardytus aspektus:

a) sistemos ekonominį veiksmingumą 
siekiant užtikrinti, kad bet kuri taikoma 
priemonė būtų grindžiama ekonominės 
naudos analize, 
b) proporcingą išlaidų, susijusių su 
priemonėmis, taikymą visiems tiekimo 
tinklo dalyviams ir šių išlaidų susiejimą 
su atitinkamo vaisto kaina;
c) sistemos nepriklausomumą ir teisėtus
slaptos komercinės informacijos, 
pramoninės bei komercinės nuosavybės
teisių bei asmens duomenų apsaugos
interesus.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokios saugumo priemonės, kurios bus įgyvendinamos, turėtų atitikti bent aukščiau 
minėtus tris principus.

Pakeitimas 281
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Saugumo 
priemonės neturi būti naudojamos 
duomenų perdavimui, išskyrus duomenis, 
būtinus užkirsti kelią falsifikavimui, ir  
duomenis, susijusius su socialinės 
apsaugos sistemomis. Visų pirma reikia 
užkirsti kelią komerciniam duomenų 
apdorojimui, kuriuo galima būtų nustatyti 
farmacijos įmonių ir pacientų, gydytojų ar 
vaistininkų ryšį.

Or. en

Pagrindimas

Perduodant duomenys turėtų būti apsiribojama tik kelio falsifikavimui užkirtimo ir galimybės 
kompensuoti vaistų kainą tikslais. Saugumo priemonių įgyvendinimas neturėtų būti 
išnaudojamas papildomais komerciniais tikslais.

Pakeitimas 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytos priemonės turi 
atitikti ES teisės aktų dėl asmens 
duomenų apsaugos atitinkamas nuostatas 
ir jomis reikia tinkamai atsižvelgti į 
teisėtus komercinės slaptos informacijos 
apsaugos interesus.

Or. en
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Pagrindimas

Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali būti gaunama 
neviešintinų asmeninių duomenų. Informacijai susijusiai su asmeniniu vaistų vartojimu turėtų 
būti taikomi atitinkami duomenų apsaugos teisės aktai.

Falsifikavimo klausimas skiriasi nuo pramoninės bei komercinės nuosavybės teisių apsaugos 
klausimo.

Svarbu remiantis metine ataskaita atnaujinti reikalavimus dėl saugumo priemonės taikymo.

Pakeitimas 283
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.“

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Turi būti 
užtikrinama, kad nebūtų renkami jokie 
duomenys ar atliekamas jų apdorojimas, 
kuriais galima būtų nustatyti ryšį tarp 
suteiktų vaistų ir atitinkamų pacientų ar 
vaistinių.“ 

Or. de

Pagrindimas

Vystant saugumo priemones, turėtų būti atsižvelgiama į duomenų apsaugos poreikį. Kadangi 
tai yra tiesiogiai susiję su atskiru pacientu ir konfidencialiais paciento ir vaistinės santykiais, 
šiems neviešintiniems duomenims reikia ypatingos apsaugos.
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Pakeitimas 284
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų gerbiamas duomenų, 
sukauptų naudojant vaistų tapatumo 
nustatymui skirtas saugumo priemones, 
nuosavybės ir konfidencialumo principas.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali būti gaunama 
neviešintinų asmeninių ir komercinių duomenų. Turi būti paisoma šių duomenų nuosavybės 
teisių. Duomenys, susiję su asmeniniu vaistų vartojimu, turi būti saugomi remiantis duomenų 
apsaugos teisės aktų ir nacionalinių profesinės paslapties saugojimo elgesio kodeksų 
nuostatomis.

Pakeitimas 285
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.“

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Turi būti 
užtikrinama, kad nebūtų renkami jokie 
duomenys ar atliekamas jų apdorojimas, 
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kuriais galima būtų nustatyti ryšį tarp 
patiektų vaistų ir atitinkamų pacientų ar 
vaistinių.“ 

Or. de

Pagrindimas

Vystant saugumo priemones, turėtų būti atsižvelgiama į duomenų apsaugos poreikį. Kadangi 
tai yra tiesiogiai susiję su atskiru pacientu ir konfidencialiais paciento ir vaistinės santykiais, 
šiems neviešintiniems duomenims reikia ypatingos apsaugos.

Pakeitimas 286
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų gerbiamas duomenų, 
sukauptų naudojant vaistų tapatumo 
nustatymui skirtas saugumo priemones, 
nuosavybės ir konfidencialumo principas.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali būti gaunama 
neviešintinų asmeninių ir komercinių duomenų. Turi būti paisoma šių duomenų nuosavybės 
teisių. Duomenys, susiję su asmeniniu vaistų vartojimu, turi būti saugomi remiantis duomenų 
apsaugos teisės aktų ir nacionalinių profesinės paslapties saugojimo elgesio kodeksų 
nuostatomis.
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Pakeitimas 287
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus.“

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų kad būtų gerbiamas 
duomenų, sukauptų naudojant kovos su 
vaistų falsifikavimu technologijas, 
nuosavybės ir konfidencialumo 
principas.“

Or. it

Pagrindimas

Vaistų tapatumui nustatyti naudojant kovos su falsifikavimu banderoles gali būti sukaupiami 
neskelbtini komerciniai ir asmeniniai duomenys. Gerbiant asmenų interesus turėtų būti 
išsaugoma šių duomenų nuosavybė. Duomenims apie asmeninį vaistų naudojimą turėtų būti 
taikomi atitinkami nacionaliniu lygiu galiojantys teisės aktai dėl duomenų apsaugos ir etikos 
taisyklės.

Pakeitimas 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodytos priemonės kasmet 
atnaujinamos remiantis Komisijos 
ataskaita, pateikta pagal 46 straipsnio h 
punktą.
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Or. en

Pagrindimas

Naudojant vaisto autentiškumui įrodyti skirtas saugumo priemones gali būti gaunama 
neviešintinų asmeninių duomenų. Informacijai susijusiai su asmeniniu vaistų vartojimu turėtų 
būti taikomi atitinkami duomenų apsaugos teisės aktai.

Falsifikavimo klausimas skiriasi nuo pramoninės bei komercinės nuosavybės teisių apsaugos 
klausimo.

Svarbu remiantis metine ataskaita atnaujinti reikalavimus dėl saugumo priemonės taikymo.

Pakeitimas 289
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų kad 
būtų gerbiamas duomenų, sukauptų 
naudojant kovos su vaistų falsifikavimu 
technologijas, nuosavybės ir 
konfidencialumo principas.

Or. it

Pagrindimas

Vaistų tapatumui nustatyti naudojant kovos su falsifikavimu banderoles gali būti sukaupiami 
neskelbtini komerciniai ir asmeniniai duomenys. Turėtų būti gerbiama šių duomenų 
nuosavybė. Duomenims apie asmeninį vaistų naudojimą turėtų būti taikomi atitinkami 
nacionaliniu lygiu galiojantys teisės aktai dėl duomenų apsaugos ir etikos taisyklės.

Pakeitimas 290
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 5 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų kad 
būtų gerbiamas duomenų, sukauptų 
taikant vaistų atpažinimui skirtas 
saugumo priemones, nuosavybės ir 
konfidencialumo principas.

Or. en

Pagrindimas

Galima rinktis iš daugelio saugumo priemonių: vienmačių kodų, duomenų matricų, 
banderolių, hologramų ir t. t. Nacionaliniu lygiu vykdomi bandomieji projektai, skirti įvertinti 
įvairius saugumo priemonių privalumus. Prieš pasirinkdama vieną konkrečią saugumo 
priemonę, Komisija turėtų įvertinti visas rinkoje esančias saugumo priemones.

Pakeitimas 291
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. po penkerių metų nuo šios Direktyvos 
įsigaliojimo dienos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie jos įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje 
Komisija įvertina nuostatų, priimtų 
laikantis 54 straipsnio dėl priemonių, 
kuriomis užkertamas kelias 
falsifikuotiems vaistams patekti į legalų 
platinimo tinklą, veiksmingumą.      

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai skirti jo įgyvendinimui palengvinti ar siūlomo teksto taikymo sričiai 
išaiškinti. Taip pat, po penkių metų nuo šių priemonių įsigaliojimo datos būtina įvertinti jų 
veiksmingumą. Be to, įgyvendinant saugumo priemones neturėtų būti apsiribojama tik vaistų 
falsifikavimu.  
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Pakeitimas 292
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Bet kuri valstybė narė gali išplėsti 54 
straipsnio o punkte nurodytų saugumo 
priemonių taikymo sritį, įtraukiant kitų 
rūšių vaistus ir kitas susijusias 
nacionalinės politikos sritis, kaip, pvz. 
vaistų kainos kompensavimą.  

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai skirti jo įgyvendinimui palengvinti ar siūlomo teksto taikymo sričiai 
išaiškinti. Taip pat, po penkių metų nuo šių priemonių įsigaliojimo datos būtina įvertinti jų 
veiksmingumą. Be to, įgyvendinant saugumo priemones neturėtų būti apsiribojama tik vaistų 
falsifikavimu.  

Pakeitimas 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 55 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Ant pirminės lizdinės pakuotės, 
įdedamos į antrinę pakuotę, atitinkančios 
54 ir 62 straipsniuose išvardytus 
reikalavimus, turi būti pateikiami bent šie 
duomenys:
- vaisto pavadinimas, kaip nustatyta 
54 straipsnio a punkte,
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- leidimo pateikti vaistą į rinką turėtojo 
pavadinimas,
- tinkamumo vartoti pabaigos data,
- siuntos numeris,
- tarptautinis bendrinis pavadinimas 
(angl. INN).“

Or. en

Pagrindimas

Kova su falsifikuotais vaistais paremta griežta viso platinimo tinklo technine kontrole ir 
griežtais jos tikrinimais. Naudojant tarptautinį bendrinį pavadinimą gali būti padedama 
išsaugoti vaisto autentiškumą. Todėl esami teisės aktai turi būti atitinkamai pakeisti.

Pakeitimas 294
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 55 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Ant pirminės lizdinės pakuotės, 
įdedamos į antrinę pakuotę, atitinkančios 
54 ir 62 straipsniuose išvardytus 
reikalavimus, turi būti pateikiami bent šie 
duomenys:
- vaisto pavadinimas, kaip nustatyta 
54 straipsnio a punkte,
- leidimo pateikti vaistą į rinką turėtojo 
pavadinimas,
- tinkamumo vartoti pabaigos data,
- siuntos numeris,
- tarptautinis bendrinis pavadinimas 
(angl. INN).“

Or. en



AM\807496LT.doc 61/61 PE439.409v01-00

LT

Pagrindimas

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


