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Pakeitimas 295
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2001/83/EB
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnyje pirmos dalies ketvirtoji 
įtrauka pakeičiama taip:

57 straipsnyje pirmos dalies ketvirtoji 
įtrauka pakeičiama taip: 

„− nepaisant 54 straipsnio o punkto,
atpažinimą ir tapatumą.“

„− atpažinimą ir tapatumą.“

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būt galima taikyti vaistams saugumo priemones dėl kitų nei falsifikavimo prevencija 
priežasčių. Valstybės narės turėtų galėti spręsti dėl šių priemonių panaudojimo, pvz., kai 
vaistai pašalinami iš rinkos dėl kokybės problemų arba net siekiant pagerinti farmacines 
paslaugas.

Pakeitimas 296
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

63 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. 54, 55, 59 ir 62 straipsniuose išvardyti 
ženklinimo duomenys yra pateikiami tos 
valstybės narės, kurioje tie vaistai yra 
registruojami, oficialiąja kalba arba 
oficialiosiomis kalbomis.
Pirmasis papunktis leidžia, kad šie 
duomenys būtų pateikti keliomis 
kalbomis, jeigu visomis kalbomis yra 
pateikiami tie patys duomenys.
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Retųjų vaistų atveju 54 straipsnyje 
išvardinti duomenys pagrįstu prašymu 
gali būti pateikiami tik viena oficialiąja 
Bendrijos kalba.

Or. en

Pagrindimas

Pridėjus 55 straipsnį užtikrinama, kad leidimo prekiauti turėtojo pavadinimas, galiojimo 
laikas, gamybos serijos (partijos) numeris ir vartojimo numeris būtų pateikiami valstybės 
narės, kurioje tie vaistai teikiami rinkai, oficialiąją kalba arba oficialiosiomis kalbomis. Gali 
reikėti koreguoti informaciją, pateikiamą etiketėje, jei vienu metu prekybą vykdo keli 
prekiautojai ir reikia ant pirminės lizdinės pakuotės etiketės klijuoti kitą etiketę (lipduką), 
kaip jau yra padarę kai kurie lygiaverčiai prekiautojai (pvz., pritaikant gaminių pavadinimus, 
kad jie atitiktų nacionalinėje rinkoje naudoti leistus pavadinimus, ir pateikiant specialias 
dozavimo instrukcijas (pvz., savaitės dienas).

Pakeitimas 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2001/83/EB
VII antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Didmeninis vaistų platinimas ir prekyba“. „Didmeninis vaistų platinimas, 
tarpininkavimas ir prekyba“.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje naudojamos apibrėžtys turėtų būti lengvai suprantamos ir neturi likti jokių jų 
reikšmės neaiškumų. Prekyba turi būti skiriama nuo tarpininkavimo, kadangi prekybos atveju 
vaistas priklauso prekiautojui, o tarpininkavimo atveju – ne. Taigi, VII antraštinės dalies 
pavadinimą reikia pakeisti, kad tolesnės nuostatos apimtų prekiautojo ir tarpininko veiklą.
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Pakeitimas 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2001/83/EB
VII antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Didmeninis vaistų platinimas ir prekyba“. „Didmeninis vaistų platinimas, 
tarpininkavimas ir prekyba“.
(Horizontalus pakeitimas (jį patvirtinus, 
atitinkamai turėtų būti pakeistas visas 
pasiūlymas.))

Or. en

Pagrindimas

Būtina iš dalies pakeisti VII antraštinės dalies pavadinimą, kad būtų aišku, jog toliau 
pateikiamos nuostatos taikomos ir tarpininkams.

Pakeitimas 299
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) 76 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3. Bet kuris platintojas, kuris nėra 
leidimo prekiauti turėtoju, 
importuojantis produktą iš kitos 
valstybės narės, turi pranešti valstybės 
narės, į kurią produktas bus 
importuotas, kompetentingai institucijai 
ir leidimo prekiauti turėtojui apie savo 
ketinimą jį importuoti. Produktų, 
kuriems leidimas nebuvo išduotas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, atveju 
kompetentingai institucijai pranešama, 
nepažeidžiant papildomų procedūrų, 
numatytų tos valstybės narės teisės 
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aktuose, įskaitant mokesčius, mokėtinus 
kompetentingoms institucijoms už 
pranešimo tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 300
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
76 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) 76 straipsnis papildomas šia dalimi:
3a. Produktų, kuriems leidimas nebuvo 
išduotas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004, atveju platintojas praneša 
leidimo prekiauti turėtojui ir agentūrai, 
kaip reikalaujama pagal 3 dalį. Kartu su 
pranešimu pateikiamas mokestis, 
mokėtinas agentūrai už atitikties 
sąlygoms, nustatytoms pagal Sąjungos 
teisės aktus, buvimo tikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b) 77 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad vaistų 
didmeniniam platinimui, prekybai jais ir 
tarpininkavimui reikia turėti leidimą 
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vaistų didmenininko, prekiautojo arba 
tarpininko veiklai, kuriame nurodoma 
vietovė, kurioje jis galioja.“

Or. en

Pagrindimas

Būtina apibrėžti visus platinimo tinklo dalyvius. Valstybės narės turėtų turėti nustatytas 
procedūras, pagal kurias išduodami leidimai „prekiautojams“ ir „tarpininkams“, 
veikiantiems šių valstybių teritorijoje, kurios būtų tokios pačios kaip ir leidimų išdavimo 
procedūros, taikomos išduodant leidimus gamintojams ir didmeniniams platintojams. Jei 
teisės aktuose nebus nurodyta prekybos vaistais ir tarpininkavimo šioje srityje veikla, kai 
kurie prekybos tinklo dalyviai nepateks į teisės aktų taikymo sritį. 

Pakeitimas 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
77 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 77 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
5. Atsakomybė už asmenų ir įstaigų, 
turinčių leidimą verstis vaistų 
didmenininko veikla, prekiauti vaistais ir 
tarpininkauti šioje srityje patikrinimus ir 
jų patalpų inspekciją, jei reikia, tenka tą 
leidimą išdavusiai valstybei narei.

Or. en

Pagrindimas

Keliose valstybėse narėse daug didmeninio platinimo leidimų šiuo metu nenaudojami, nes 
nėra skaidrumo šių leidimų statuso klausimu. Dėl šios padėties gali rastis piktnaudžiavimo, 
ypač kai nesąžiningi asmenys gali panaudoti nenaudojamas licencijas, mėgindami pateikti 
falsifikuotus vaistus legalaus platinimo tinklui. Taigi, leidimų išdavimo kontrolę reikėtų 
sugriežtinti, t. y. nenaudojamas licencijas reikėtų laikyti atšauktomis arba jų galiojimą laikyti 
sustabdytu praėjus trejiems jų nenaudojimo metams.
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Pakeitimas 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
77 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 77 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
6. Valstybė narė, išdavusi 1 dalyje 
nurodytą leidimą, pranešusi to leidimo 
turėtojui, laikinai panaikina arba 
panaikina tą leidimą, jeigu 
nebesilaikoma leidimo sąlygų arba jei tuo 
leidimu nebuvo naudojamasi daugiau nei 
trejus metus, išskyrus atvejus, kai leidimu 
nebuvo naudojamasi dėl to, kad pagrįstai 
reikėjo laiko šioje direktyvoje numatytoms 
pareigoms įvykdyti. Valstybė narė apie tai
nedelsdama praneša kitoms valstybėms 
narėms ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Keliose valstybėse narėse daug didmeninio platinimo leidimų šiuo metu nenaudojami, nes 
nėra skaidrumo šių leidimų statuso klausimu. Dėl šios padėties gali rastis piktnaudžiavimo, 
ypač kai nesąžiningi asmenys gali panaudoti nenaudojamas licencijas, mėgindami pateikti 
falsifikuotus vaistus legalaus platinimo tinklui. Taigi, leidimų išdavimo kontrolę reikėtų 
sugriežtinti, t. y. nenaudojamas licencijas reikėtų laikyti atšauktomis arba jų galiojimą laikyti 
sustabdytu praėjus trejiems jų nenaudojimo metams.

Pakeitimas 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
77 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 77 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip: 
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„6. Valstybė narė, išdavusi 1 dalyje 
nurodytą leidimą, pranešusi to leidimo 
turėtojui, laikinai panaikina arba 
panaikina tą leidimą, jeigu 
nebesilaikoma leidimo sąlygų arba jei tuo 
leidimu nebuvo naudojamasi daugiau nei 
trejus metus. Valstybė narė apie tai
nedelsdama praneša kitoms valstybėms 
narėms ir Komisijai.“

Or. en

Pagrindimas

Keliose valstybėse narėse daug didmeninio platinimo leidimų šiuo metu nenaudojami, nes 
nėra skaidrumo šių leidimų statuso klausimu. Dėl šios padėties gali rastis piktnaudžiavimo, 
ypač kai nesąžiningi asmenys gali panaudoti nenaudojamas licencijas, mėgindami pateikti 
falsifikuotus vaistus legalaus platinimo tinklui.

Pakeitimas 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 c punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c) 78 straipsnis pakeičiamas taip:
Valstybės narės užtikrina, kad terminas, 
skirtas leidimo verstis vaistų 
didmenininko, prekybos ir 
tarpininkavimo veikla paraiškai 
išnagrinėti, neviršytų 90 dienų nuo tos 
dienos, kada atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija tą paraišką 
gauna. 
Esant reikalui kompetentinga institucija 
gali pareikalauti iš pareiškėjo pateikti 
visą reikalingą informaciją, susijusią su 
leidimo gavimo sąlygomis. Tai 
institucijai pasinaudojus šia galimybe, 
pirmojoje pastraipoje nurodytas 
terminas yra laikinai sustabdomas, kol 
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bus pateikti reikalingi papildomi 
duomenys.“

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti nustatytas procedūras, pagal kurias išduodami leidimai 
„prekiautojams“ ir „tarpininkams“, veikiantiems šių valstybių teritorijoje, kurios būtų tokios 
pačios kaip ir leidimų išdavimo procedūros, taikomos išduodant leidimus gamintojams ir 
didmeniniams platintojams. Terminas, per kurį ištiriami prašymai dėl leidimo prekiauti 
vaistais ir tarpininkauti šioje srityje, turėtų būti toks pat kaip ir terminas, taikomas 
didmeniniams platintojams, taigi į šią nuostatą reikėtų įtraukti „prekiautojus“ bei 
„tarpininkus“.

Pakeitimas 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 d punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12d) Įterpiamas 79a straipsnis: 
„79a straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis, nustato taisykles ir 
kriterijus, kurie reikalingi vaistų prekybos 
ir tarpininkavimo leidimams gauti. 
Pareiškėjas atitinka šiuos būtiniausius 
reikalavimus:
a) jis privalo turėti nuolatinį adresą arba 
būti nurodęs, kur kreiptis, kad būtų 
užtikrinta, jog oficiali jo verslo vykdymo 
vieta tiksliai nustatoma ir randama;
b) jis privalo imtis priemonių ir užtikrinti, 
kad vykdo savo veiklą tik su tais 
asmenimis ar subjektais, kurie gali 
vykdyti savo prievoles pagal 80 straipsnio 
sąlygas.“
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Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai turėtų būti nustatyti ne tik didmeniniams platintojams, bet ir visiems 
prekiautojams ir platintojams.

Pakeitimas 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 d punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12d) Įterpiamas 79a straipsnis: 
„79a straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis, nustato taisykles ir 
kriterijus, kurie reikalingi vaistų prekybos 
ir tarpininkavimo leidimams gauti. 
Pareiškėjas atitinka šiuos būtiniausius 
reikalavimus:
a) jis privalo turėti nuolatinį adresą arba 
būti nurodęs, kur kreiptis, kad būtų 
užtikrinta, jog oficiali jo verslo vykdymo 
vieta tiksliai nustatoma ir randama;
b) jis privalo imtis priemonių ir užtikrinti, 
kad vykdo savo veiklą tik su tais 
asmenimis ar subjektais, kurie gali 
vykdyti savo prievoles pagal 80 straipsnio 
sąlygas.“

Or. en

Pagrindimas

Šios nuostatos taikymą reikia išplėsti, įtraukiant prekiautojus ir platintojus, nes jie privalo 
laikytis minimalių sąlygų rinkinio, kad gautų leidimus ir galėtų vykdyti savi veiklą valstybėse 
narėse. Kadangi prekyba ir tarpininkavimas susiję su veikla, kurios esmė – nepriklausomai 
derėtis kito asmens vardu dėl vaistų pirkimo ir pardavimo, kurie nepatenka į didmeninio 
platinimo apibrėžtį, svarbu užtikrinti, kad šie dalyviai derėtųsi tik su leidimus turinčiais 
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asmenimis ir (arba) subjektais, kurie įvykdo visas sąlygas, nustatytas pagal 80 straipsnį.

Pakeitimas 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 13 - point -a (new)
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Įžanginė dalis keičiama taip:
Leidimo verstis vaistų didmenininko, 
prekiautojo arba tarpininko veikla 
turėtojai turi vykdyti šiuos būtinus 
reikalavimus:“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą.

Pakeitimas 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Article 1 – point 13 – point -a (new)
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Įžanginė dalis keičiama taip:
Leidimo verstis vaistų didmenininko, 
prekiautojo arba tarpininko veikla 
turėtojai turi vykdyti šiuos būtinus 
reikalavimus:“

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą.

Pakeitimas 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a a) Pridedamas šis ca punktas:
„ca) jie turi laisvai pasirinkdami 
patikrinti, ar jų įsigyti vaistai 
nefalsifikuoti, t. y. patikrinti antrinės 
pakuotės saugumo priemonę, kaip 
nurodyta 54 straipsnio o punkte; 

Or. en

Pagrindimas

Medicinos produktai turi daug atvirų ir paslėptų saugumo priemonių, kurių daugumos 
autentiškumo vaistų didmenininkas patikrinti negali, nebent gamintojas jiems būtų pateikęs 
informaciją apie šias priemones. Tačiau didmenininkai gali laisvai pasirinkdami patikrinti 
pavienių pakuočių, ant kurių antrinės pakuotės yra informacijos nešėjas (saugumo priemonė), 
tapatybę, kai ta informacija – tai atskiras numeris, pateiktas mašininiu būdu nuskaitomu 
formatu, ir jei platintojas gali naudotis duomenų baze, kurioje įrašyta ši informacija.

Pakeitimas 311
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) Pridedamas šis ca punktas:
ca) jie turi patikrinti, ar jų įsigyti vaistai 
nefalsifikuoti, t. y. įsitikinti antrinės 
pakuotės unikalaus atpažinties žymens 
autentiškumu;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jie turi saugoti ir tvarkyti dokumentus 
pirkimo/pardavimo sąskaitų forma 
elektroniniu ar kitu pavidalu taip, kad apie 
bet kurią gautų, išsiųstų ar parduotų vaistų 
operaciją būtų galima gauti bent šią 
informaciją:

e) jie turi saugoti ir tvarkyti dokumentus 
pirkimo/pardavimo sąskaitų forma 
elektroniniu ar kitu pavidalu taip, kad apie 
bet kurią gautų, išsiųstų, parduotų vaistų, 
ar vaistų, kurie parduoti per tarpininkus, 
operaciją būtų galima gauti bent šią 
informaciją:

− data, − data,
− vaisto pavadinimas, − vaisto pavadinimas,

− gautų, tiektų vaistų ar vaistų, kuriais 
prekiauta, kiekis;

– gautų, tiektų vaistų, taip pat vaistų, 
kuriais prekiauta ar kurie parduoti per 
tarpininkus, kiekis,

− tiekėjo arba prireikus krovinio gavėjo 
pavadinimas ir adresas;“

− tiekėjo arba prireikus krovinio gavėjo 
pavadinimas ir adresas,
– prireikus, nacionalinis identifikavimo 
numeris;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą.

Daugumo ES valstybių narių visiems veiksmams (užsakymams ir apmokėjimui) naudojamas 
nacionalinis identifikavimo numeris.

Pakeitimas 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) g punktas pakeičiamas taip:
„g) jie turi laikytis 84 straipsnyje 
nurodytų geros vaistų platinimo, 
prekiavimo jais ir tarpininkavimo šioje 
srityje praktikos principų ir gairių.

Or. en

Pakeitimas 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) g punktas pakeičiamas taip:
„g) jie turi laikytis 84 straipsnyje 
nurodytų geros vaistų platinimo 
praktikos, arba geros vaistų prekybos 
praktikos, arba geros tarpininkavimo 
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praktikos principų ir gairių.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą.

Pakeitimas 315
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jie turi informuoti kompetentingą 
instituciją apie gautus produktus, kurie, 
kaip jie nustato arba įtaria, pažeidžia bent 
vieną iš toliau išvardytų nuostatų:

i) jie turi informuoti kompetentingą 
instituciją apie gautus ir parduotus 
produktus ar produktus, kurie buvo 
parduoti per tarpininkus, ir kurie, kaip jie 
nustato, arba įtaria, pateikiami su 
neteisinga informacija, taigi pažeidžia šios 
direktyvos 6 straipsnio 1 dalį. 

− šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalį;
− prekės ženklo savininkų teises, 
nustatytas Bendrijos teisės aktais, kaip 
numatyta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos 
prekių ženklo, ar valstybės narės, kurioje 
gauti produktai, įstatymais.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje sprendžiamas falsifikuotų vaistų ir to, kaip tai susiję su sveikata, klausimai, 
o ne falsifikavimo atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teises klausimai. Taigi, siekiant 
išvengti painiavos, visi prekės ženklo paminėjimai turėtų būti išbraukti.

Be to, taikant privalomą įpareigojimą visiems legalaus tiekimo tinklo dalyviams teikti 
informaciją bus galima pasiekti maksimalų skaidrumo ir atsekamumo lygį.
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Pakeitimas 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i)jie turi informuoti kompetentingą 
instituciją apie gautus produktus, kurie, 
kaip jie nustato arba įtaria, pažeidžia bent 
vieną iš toliau išvardytų nuostatų:

i) jie turi informuoti kompetentingą 
instituciją apie gautus ir parduotus 
produktus ar produktus, kurie buvo 
parduoti per tarpininkus, ir kurie, kaip jie 
nustato arba įtaria, pažeidžia bent vieną iš 
toliau išvardytų nuostatų:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą.

Pakeitimas 317
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“

Be to, tais atvejais, kai su neteisinga 
informacija pateikiami vaistai ar įtariamai 
su neteisinga informacija pateikti vaistai
yra susiję su falsifikuotais vaistais, 
informuojamas ir gamybos leidimo, ir
leidimo prekiauti turėtojas.“
Taip pat leidimo prekiauti ar gamybos 
leidimo turėtojas informuoja ir 
kompetentingas institucijas, ir kitus 
tiekimo tinklo dalyvius tais atvejais, kai 
įtariama, kad falsifikuoti produktai pateko 
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į legalaus tiekimo tinklą.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje sprendžiamas falsifikuotų vaistų ir to, kaip tai susiję su sveikata, klausimai, 
o ne falsifikavimo atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teises klausimai. Taigi, siekiant 
išvengti painiavos, visi prekės ženklo paminėjimai turėtų būti išbraukti.

Be to, taikant privalomą įpareigojimą visiems legalaus tiekimo tinklo dalyviams teikti 
informaciją bus galima pasiekti maksimalų skaidrumo ir atsekamumo lygį.

Pakeitimas 318
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas. Taip pat leidimo 
prekiauti turėtojas ar prekės ženklo 
savininkas informuoja kitus tiekimo 
tinklo dalyvius tais atvejais, kai įtariama, 
kad falsifikuoti produktai pateko į 
legalaus tiekimo tinklą.

Or. en

Pagrindimas

Taikant privalomą įpareigojimą visiems legalaus tiekimo tinklo dalyviams teikti informaciją 
bus galima pasiekti maksimalų skaidrumo ir atsekamumo lygį.
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Pakeitimas 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“ 

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas. Taip pat leidimo 
prekiauti turėtojas ar prekės ženklo 
savininkas informuoja kitus tiekimo 
tinklo dalyvius tuo atveju, kai įtariama, 
kad falsifikuoti produktai pateko į 
legalaus tiekimo tinklą.

Or. en

Pagrindimas

Taikant privalomą įpareigojimą visiems legalaus tiekimo tinklo dalyviams teikti informaciją 
bus galima pasiekti maksimalų skaidrumo ir atsekamumo lygį.

Pakeitimas 320
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas. Taip pat leidimo 
prekiauti turėtojas ar prekės ženklo 
savininkas informuoja kitus tiekimo 
tinklo dalyvius tais atvejais, kai įtariama, 
kad falsifikuoti produktai pateko į 
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legalaus tiekimo tinklą.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas, kad visi legalaus tiekimo tinklo dalyviai privalo keistis informacija, padėtų 
maksimaliai padidinti skaidrumą ir atsekamumą.

Pakeitimas 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas. Leidimo 
turėtojai ir ženklo savininkai informuoja 
kitus tiekimo tinklo dalyvius apie 
susijusius vaistus dėl pažeidimų ar 
įtariamų pažeidimų. 

Or. ro

Pagrindimas

Privaloma prievole pranešti apie esamus falsifikuotus vaistus visam platinimo tinklui ir 
įtraukiant visas vaistų platinimo sistemos grandis turėtų būti užtikrintas aukščiausias 
atitinkamų produktų atsekamumo lygis.

Pakeitimas 322
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio i punkto antra dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“

Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas, ir jie informuoja 
atitinkamas institucijas, jei sužino ar 
įtaria, kad falsifikuoti vaistai pateko į 
tiekimo tinklą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingo šios direktyvos įgyvendinimo, svarbu, kad visi veiklos vykdytojai 
suvienytų jėgas ir prisidėtų kovojant su falsifikuotais vaistais ir dalintųsi informacija, kurią 
turi.

Pakeitimas 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio pirma a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, tais atvejais, kai vaistai 
gaunami iš kito didmeninio platintojo, 
didmeninio platinimo leidimo turėtojai turi 
patys arba pasitelkdami atitinkamą 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos patvirtintą įstaigą patikrinti, ar 
vaistus tiekiantis didmeninis platintojas 
laikosi geros platinimo praktikos.

Taikant b punktą, tais atvejais, kai vaistai 
gaunami iš kito didmeninio platintojo, 
didmeninio platinimo leidimo turėtojai turi 
patikrinti Bendrijos duomenų bazėje, kaip 
nurodyta 111 straipsnio 6 dalyje, ar 
vaistus tiekiantis didmeninis platintojas 
laikosi geros platinimo praktikos.

Jeigu produktai gaunami iš gamintojo ar 
importuotojo, didmeninio platinimo 
leidimo turėtojai turi patikrinti, ar vaistų 
gamintojas arba importuotojas turi 
gamybos leidimą.“

Jeigu produktai gaunami iš gamintojo ar 
importuotojo, didmeninio platinimo 
leidimo turėtojai turi patikrinti Bendrijos 
duomenų bazėje, kaip nurodyta 111 
straipsnio 6 dalyje, ar vaistų gamintojas 
arba importuotojas turi gamybos leidimą.

Jei produktai gaunami naudojantis 
prekybos ir tarpininkavimo paslaugomis, 
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didmeninio platinimo, prekybos ar 
tarpininkavimo leidimo turėtojai turi 
patikrinti Bendrijos duomenų bazėje, ar 
susiję asmenys arba subjektai turi būtinus 
leidimus, kaip nurodyta 111 straipsnio 6 
dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Pakeitimas 324
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio pirma a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Taikant b punktą, tais atvejais, kai vaistai 
gaunami iš kito didmeninio platintojo, 
didmeninio platinimo leidimo turėtojai turi 
patys arba pasitelkdami atitinkamą 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos patvirtintą įstaigą patikrinti, ar 
vaistus tiekiantis didmeninis platintojas 
laikosi geros platinimo praktikos.“

„Taikant b punktą, tais atvejais, kai vaistai 
gaunami iš kito didmeninio platintojo, 
didmeninio platinimo leidimo turėtojai turi 
patikrinti, ar vaistus tiekiantis didmeninis 
platintojas laikosi geros platinimo 
praktikos, įskaitant patikrinimą, ar 
pastarasis turi didmeninio platinimo 
leidimą.“

Or. es

Pagrindimas

Tikrinimas, ar kitas sandėlis arba kita sveikatos apsaugos institucijų akredituota institucija 
laikosi geros platinimo praktikos negali būti pateisinamas, jei valstybių narių kompetentingos 
institucijos šiuos platintojų sandėlius jau patikrino ir išdavė jiems leidimus.
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Pakeitimas 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio pirma b pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu produktai gaunami iš gamintojo ar 
importuotojo, didmeninio platinimo 
leidimo turėtojai turi patikrinti, ar vaistų 
gamintojas arba importuotojas turi 
gamybos leidimą.

Jei produktai gaunami naudojantis 
prekybos ir tarpininkavimo paslaugomis, 
didmeninio platinimo, prekybos ar 
tarpininkavimo leidimo turėtojai turi 
patikrinti Bendrijos duomenų bazėje, ar 
susiję asmenys arba subjektai turi būtinus 
leidimus, kaip nurodyta 111 straipsnio 6 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienas tiekimo tinklo veikėjas, siekdamas įsitikinti, ar visi tiekimo tinklo dalyviai turi 
licenciją, turėtų patikrinti savo tiekimo tinklo partnerių atitiktį pasitelkęs Agentūros (EMEA) 
sukurtą ir prižiūrimą pagrindinę duomenų bazę.

Pakeitimas 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 84 straipsnis pakeičiamas taip:
„84 straipsnis

Komisija paskelbia geros vaistų 
platinimo, prekybos ir tarpininkavimo
praktikos rekomendacijas. Šiuo tikslu ji 
konsultuojasi su Patentuotų vaistų 
komitetu ir Farmacijos komitetu, 
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įsteigtu Tarybos sprendimu 
75/320/EEB1.
1 OL L 147, 1975 6 9, p. 23.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų, tačiau nesama jokių lygiaverčių geros praktikos nuostatų ar 
gairių, kuriomis konkrečioje savo veiklos srityje, t. y. vykdydami prekybą vaistai ir 
tarpininkaudami, galėtų vadovautis prekybininkai ir tarpininkai. Taigi turėtų būti parengtos 
geros prekybos ar geros tarpininkavimo praktikos gairės.

Pakeitimas 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 84 straipsnis pakeičiamas taip:
„84 straipsnis

Komisija paskelbia geros vaistų 
platinimo, prekybos ir tarpininkavimo
praktikos rekomendacijas. Šiuo tikslu ji 
konsultuojasi su Patentuotų vaistų 
komitetu ir Farmacijos komitetu, 
įsteigtu Tarybos sprendimu 
75/320/EEB1.
1 OL L 147, 1975 6 9, p. 23.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų. Tačiau šiuo metu nesama jokių lygiaverčių geros praktikos 
nuostatų, kuriomis konkrečioje savo veiklos srityje galėtų vadovautis prekybininkai ir 
tarpininkai. Dėl to paskirstymo grandinėje atsiranda pavojinga spraga. Taigi turėtų būti 
parengtos taip pat ir geros prekybos ar geros tarpininkavimo praktikos gairės.
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Pakeitimas 328
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
84 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) Įterpiamas 84a straipsnis:
„84a straipsnis

Komisija paskelbia atskiras vaistų 
veikliųjų medžiagų geros gamybos 
praktikos gaires ir pagalbinių medžiagų 
geros gamybos praktikos gaires. Šiuo 
tikslu ji konsultuojasi su Patentuotų 
vaistų komitetu ir Farmacijos komitetu, 
įsteigtu Tarybos sprendimu 75/320/EEB,  
ir Farmacijos komitetu, įsteigtu Tarybos 
sprendimu 75/320/EEB, atsižvelgdama į 
jau taikomas sistemas, kurios yra 
lygiavertės geros gamybos praktikos 
gairėms, pvz., Rizikos veiksnių analizės ir 
svarbiųjų valdymo taškų sistemą 
(RVASVT) ir ISO9001 ir (arba) 
ISO22000, taip pat savanoriškai taikomas 
taisykles, pvz., Europos kosmetikos 
medžiagų gamintojų federacijos (EFfCI) 
geros gamybos praktikos nuostatas ir 
Tarptautinės vaistų gamintojų sąjungos 
(IPEC) bei Vaistų kokybės užtikrinimo 
grupės (PQG) pagalbinių medžiagų geros 
gamybos praktikos gaires.“

Or. en

Pagrindimas

Europos lygiu sukurta geros gamybos praktika turėtų būti taikoma ir vaistų veikliosioms 
medžiagoms, ir pagalbinėms medžiagoms. Komisija raginama parengti atskirą geros 
gamybos praktiką veikliosioms medžiagoms ir atskirą geros gamybos praktiką pagalbinėms 
medžiagoms. Kalbant apie pagalbines medžiagas, Komisija turėtų atsižvelgti į sistemas, 
kurios yra lygiavertės geros gamybos praktikos gairėms ir kurios numatytos pagal EB 
reglamentą dėl Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) ir 
Europos kosmetikos medžiagų gamintojų federacijos (EFfCI) geros gamybos praktikos 
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(2005 m.) nuostatas. Šios taisyklės gali būti taip pat taikomos vaistų gamybos pramonei.

Pakeitimas 329
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2001/83/EB
85 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85a straipsnis
Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija ir pasikonsultavusios su 
suinteresuotomis šalimis, nustato 
informavimo apie vaistų tiekėjų 
patikimumą strategiją. Šioje strategijoje 
atsižvelgiama į įvairius vaistų tiekimą 
reguliuojančius nacionalinius teisės aktus 
ir į riziką, susijusią su kai kuriais vaistų 
tiekimo būdais, kaip, pvz., nelegalūs 
platinimo internetu kanalai.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 330
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
VII a antraštinė dalis (nauja) ir 85 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Po 85b straipsnio įterpiama 
VIIa dalis ir 85c straipsnis:

„VIIa DALIS
PREKYBA INTERNETU

85c straipsnis
1. Interneto vaistinės, veikiančios 
valstybėse narėse, kuriose joms leista 
vykdyti veiklą, turi gauti specialų 
kompetentingos institucijos išduotą 
leidimą.
2. Komisija patvirtina ES logotipą, kuris 
turi būti naudojamas interneto vaistinių 
tinklaviečių pradiniame puslapyje ir kurį 
matydami vartotojai gali lengviau 
nustatyti, ar tinklavietė, kurioje siūloma 
parduoti vaistus, susijusi su leidimą 
turinčia vaistine. Logotipas susiejamas su 
valstybės narės sukurta pagrindine 
valstybės narės lygmeniu veikiančia 
tinklaviete, su kurios pagalba lankytojas 
gali įsitikinti logotipo autentiškumu ir 
kurioje pateikiama svarbiausia 
informacija apie pavojų, kuris gresia 
perkant vaistus internetu. 
3. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, reikalingų užtikrinti, kad 
visuose leidimą turinčių vaistinių 
interneto puslapiuose, susietuose su šių 
valstybių narių teritorijoje veikiančiomis 
vaistinėmis, būtų naudojamas 1 dalyje 
nurodytas Bendrijos logotipas ir kad 
logotipas nebūtų naudojamas leidimo 
neturinčių vaistinių interneto 
puslapiuose, o šie puslapiai nebūtų susieti 
su 1 dalyje nurodyta pagrindine 
tinklaviete.
4. Kad įgyvendintų tai, kas išdėstyta 2 ir 
3 dalyse, Komisija, remdamasi 
deleguotaisiais teisės aktais ir 
atsižvelgdama į 121a straipsnio nuostatas, 
taip pat į 121b ir 121c straipsnių sąlygas, 
patvirtina direktyvą, pagal kurią 
nustatoma:  
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– minimalūs reikalavimai, kuriais 
remiantis tiekimo tinklai būtų apsaugoti 
nuo į juos patenkančių falsifikuotų vaistų 
ir kuriuos turėtų taikyti valstybės narės, 
jeigu jose leidžiama veikti minėtosioms 
interneto vaistinėms. Pagal šiuos 
reikalavimus taip pat būtų užkirstas kelias 
kompensuoti išlaidas už vaistus, įsigytus iš 
leidimo prekiauti neturinčių šaltinių; 
– Bendrijos logotipo modelis; 
– minimalios svarbiausios informacijos 
apie pavojų, kuris gresia perkant vaistus 
internetu, tipas ir
– specifinės kontrolės procedūros 
išduodant leidimą interneto vaistinei.“

Or. en

Pagrindimas

Internetas yra didžiausias į ES patenkančių falsifikuotų vaistų šaltinis, taigi su juo susijusios 
problemos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Pakeitimas 331
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
VII a antraštinė dalis (nauja) ir 85 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Po 85b straipsnio įterpiama 
VIIa dalis ir 85c straipsnis:

„VIIa DALIS
PREKYBA INTERNETU

85c straipsnis
1. Komisija tvirtina visų teisėtų vaistinių, 
siunčiančių užsakytas prekes paštu, 
pradinio puslapio logotipą – taip 
vartotojai galės įsitikinti, kad atitinkama 
tinklavietė, siūlanti parduoti vaistus, 
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atitinka ES teisės aktų nuostatas ir yra 
susieta su registruota vaistine. 
Logotipas susiejamas su valstybės narės 
sukurta pagrindine valstybės narės 
lygmeniu veikiančia tinklaviete, su kurios 
pagalba lankytojas galės įsitikinti logotipo 
autentiškumu ir kurioje pateikiama išsami 
informacija apie atitinkamos vaistinės, 
siunčiančios užsakytas prekes paštu, 
teisėtumą, nurodoma, kur kreiptis norint 
gauti papildomos informacijos ir pateikti 
skundą, taip pat išsamiai patariama, kaip 
identifikuoti teisėtą vaistinę, siunčiančią 
užsakytas prekes paštu, pvz., nustatant 
vyriausiojo vaistininko tapatybę.
Europos Sąjungoje teisiškai įsisteigusios 
ir vidaus rinkoje veikiančios teisėtos 
vaistinės, siunčiančios užsakytas prekes 
paštu, turi būti įtrauktos į Europos 
duomenų bazę, prie kurios turi būti 
prisijungusi pagrindinė valstybės narės 
lygmeniu veikianti tinklavietė. 
Komisija tvirtina šias priemones 
remdamasi deleguotaisiais teisės aktais ir 
atsižvelgdama į 121a straipsnio nuostatas, 
taip pat į 121b ir 121c straipsnių sąlygas. 
2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, įskaitant baudžiamąsias 
priemones, kurios reikalingos užtikrinti, 
kad visos teisėtos jų teritorijoje 
veikiančios vaistinės, siunčiančios 
užsakytas prekes paštu, naudotų 1 dalyje 
nurodytą ES logotipą, ir neleisti 
neteisėtoms vaistais prekiaujančioms 
tinklavietėms naudoti šio logotipo ir 
susisieti su 1 dalyje nurodyta pagrindine 
tinklaviete.“

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Bendrijos logotipą naudojančiose tinklavietėse lankytojams būtų 
patariama, kaip patikrinti, ar užsakytas prekes paštu siunčiančios vaistinės teisėtos. Turi būti 
nuolat išsamiai atnaujinamos Europos lygmens duomenų bazės. Sąvoka „tinkamos 
priemonės“, kuri buvo naudojama Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
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pranešimo projekte ir pasiūlyta 85c straipsnio 2 dalyje, teisiškai silpna ir turi būti tikslinama. 
Į direktyvą turi būti įtrauktos griežtos baudžiamosios priemonės, įskaitant baudas ir 
įkalinimą. Dalis turi būti papildyta įtraukiant tikslesnes su šiuo klausimu susijusias nuostatas.

Pakeitimas 332
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
VII a antraštinė dalis (nauja) ir 85 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Po 85b straipsnio įterpiama 
VIIa dalis ir 85c straipsnis:

„VIIa DALIS
PREKYBA INTERNETU

85c straipsnis
1. Komisija, remdamasi deleguotaisiais 
teisės aktais ir atsižvelgdama į 
121a straipsnio nuostatas, taip pat į 121b 
ir 121c straipsnių sąlygas, tvirtina ES 
logotipą, skirtą naudoti interneto vaistinių 
tinklaviečių pradiniame puslapyje, kad 
vartotojams būtų lengviau susiorientuoti, 
ar tinklavietė, kurioje siūloma parduoti 
vaistus, susieta su registruota vaistine. 
Logotipas susiejamas su valstybės narės 
sukurta pagrindine valstybės narės 
lygmeniu veikiančia tinklaviete, su kurios 
pagalba lankytojas galės įsitikinti logotipo 
autentiškumu ir kurioje pateikiama 
svarbiausia informacija apie pavojų, kuris 
gresia perkant vaistus internetu. 
2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, reikalingų užtikrinti, kad 
visose registruotose interneto vaistinių 
tinklavietėse, susietose su jų teritorijoje 
veikiančiomis vaistinėmis, naudojamas 
1 dalyje nurodytas ES logotipas, ir neleisti 
neregistruotoms interneto vaistinių 
tinklavietėms naudoti šio logotipo ir 
susisieti su 1 dalyje nurodyta pagrindine
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tinklaviete.“ 

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešimo projekto 39 pakeitimas. Internetas yra didžiausias į ES patenkančių 
falsifikuotų vaistų šaltinis, taigi su juo susijusios problemos turėtų būti įtrauktos į šią 
direktyvą.

Pakeitimas 333
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
VII a antraštinė dalis (nauja) ir 85 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Po 85b straipsnio įterpiama 
VIIa dalis ir 85c straipsnis:

„VIIa DALIS
PREKYBA INTERNETU

85c straipsnis
1. Komisija patvirtina ES logotipą, kuris 
turi būti naudojamas interneto vaistinių 
tinklaviečių pradiniame puslapyje ir su 
kurio pagalba vartotojams lengviau 
nustatyti, ar tinklavietė, kurioje siūloma 
parduoti vaistus, susijusi su registruota 
vaistine. Logotipas turi būti apsaugotas 
nuo klastojimo ir pasižymėti nuo 
kopijavimo apsaugančiomis savybėmis, be 
to, jis turi būti susietas su saugia valstybės 
narės sukurta pagrindine valstybės narės 
lygmeniu veikiančia tinklaviete, su kurios 
pagalba lankytojas gali įsitikinti logotipo 
autentiškumu ir kurioje pateikiama 
svarbiausia informacija apie pavojų, kuris 
gresia perkant vaistus internetu. 
Komisija tvirtina šias priemones 
remdamasi deleguotaisiais teisės aktais ir 
atsižvelgdama į 121a straipsnio nuostatas, 
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taip pat į 121b ir 121c straipsnių sąlygas. 
2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, reikalingų užtikrinti, kad 
visose registruotose interneto vaistinių 
tinklavietėse, susietose su jų teritorijoje 
veikiančiomis vaistinėmis, naudojamas 
1 dalyje nurodytas ES logotipas, ir neleisti 
neregistruotoms interneto vaistinių 
tinklavietėms naudoti šio logotipo ir 
susisieti su 1 dalyje nurodyta pagrindine 
tinklaviete.“ 

Or. en

Pagrindimas

Internetas yra didžiausias į ES patenkančių falsifikuotų vaistų šaltinis, todėl leidimą turinčių 
vaistinių tinklaviečių saugumo priemonės, įskaitant nuo klastojimo apsaugotą ir 
nenukopijuojamą logotipą, turi būti patikimos. 

Pakeitimas 334
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
VII a antraštinė dalis (nauja) ir 85 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) Po 85b straipsnio įterpiama 
VIIa dalis ir 85c straipsnis:

„VIIa DALIS
PREKYBA INTERNETU

85c straipsnis
1. Interneto prekyba visais vaistais ir 
vaistiniais produktais draudžiama
nepažeidžiant nė vieno šios direktyvos 
įsigaliojimo dieną veikiančio ir šiai 
nuostatai prieštaraujančio valstybės narės 
teisės akto.
2. Komisija tvirtina priemones, skirtas 
visuomenės informavimui apie pavojų, 
kurį sveikatai kelia internetu perkami 
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vaistai, skatinti.
Komisija tvirtina šias priemones 
remdamasi deleguotaisiais teisės aktais ir 
atsižvelgdama į 121a–121c straipsnių 
nuostatas.
3. Valstybės narės, kuriose direktyvos 
įsigaliojimo dieną leidžiama prekiauti 
vaistais internetu, užtikrina, kad šią 
prekybą nuolat stebi specialiai paskirtas 
organas, ir, jeigu pažeidžiamos šios 
direktyvos nuostatos, imasi teisinių 
veiksmų.“

Or. it

Pakeitimas 335
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
85 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) Įterpiamas šis 85d straipsnis:
„85d straipsnis

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, tvirtina visuomenės 
informavimo priemones, skirtas 
paaiškinti, kad pirkti vaistus teisėtoje 
vaistinėje, siunčiančioje užsakytas prekes 
paštu, taip pat saugu, kaip ir pirkti 
bendruomenės, ligoninės ar pramoninėje 
vaistinėje. Tačiau visuomenės 
informavimo kampanijų metu kalbant 
apie jau veikiančias ar ketinančias pradėti 
veikti vaistines, siunčiančias užsakytas 
prekes paštu, turi būti aptartas ir pavojaus 
sveikatai, kurį kelia neteisėtose 
tinklavietėse įsigyti vaistai, klausimas, 
įskaitant:
– tai, kad nepakankamai konsultuojamasi 
su kvalifikuotais sveikatos priežiūros 
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specialistais, 
– nepakankamas parduodamų vaistų 
saugumo ir kokybės garantijas.
Todėl visuomenės informavimo 
kampanijų metu taip pat turi būti 
atsižvelgta į šias saugumo priemones:
– lengvai gaunamus teisėtų vaistinių, 
siunčiančių užsakytas prekes paštu, 
sąrašus,
– papildomas konsultacijas saugumo 
klausimais siekiant paaiškinti, kaip 
patikrinti tinklaviečių autentiškumą,
– ES logotipo – kaip oficialaus teisėtų 
vaistinių, siunčiančių užsakytas prekes 
paštu, sertifikato – naudojimą,
– įspėjimą būti atidiems, kuris būtų 
rodomas paieškos sistemų tinklavietėse 
ieškant vaistų internete.
Šių visuomenės informavimo kampanijų 
metu turi būti vienodai informuojama ir 
apie vaistų pirkimo internetu riziką, ir 
apie jo naudą. Vaistinės, siunčiančios 
užsakytas prekes paštu, turi būti 
apsaugotos nuo visuomenės informavimo 
kampanijų, kurių metu jos tyčia ar 
neapgalvotai vaizduojamos kaip 
nesaugios, žemos kokybės produktais 
prekiaujančios, vaistinės.
Komisija tvirtina šias priemones 
remdamasi deleguotaisiais teisės aktais ir 
atsižvelgdama į 121a straipsnio nuostatas, 
taip pat į 121b ir 121c straipsnių sąlygas.“

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės informavimo kampanijos itin svarbios siekiant informuoti Europos vartotojus 
apie pavojų perkant vaistus neteisėtose vaistinėse, siunčiančiose užsakytas prekes paštu. 
Teisėtos vaistinės konkuruoja su veikiančiomis vaistinėmis, todėl jos nuolat įtraukiamos į 
vadinamąsias gąsdinimo kampanijas, kurias bandoma pristatyti kaip visuomenės 
informavimo kampanijas. Tai lemia visuomenės įsitikinimą, kad visos interneto vaistinės 
pavojingos. Taigi šios vaistinės turi būti apsaugotos nuo melagingų kampanijų.
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Pakeitimas 336
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
85 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) Įterpiamas šis 85d straipsnis:
„85d straipsnis

1. Komisija, remdamasi deleguotaisiais 
teisės aktais ir atsižvelgdama į 
121a straipsnio nuostatas, taip pat į 121b 
ir 121c straipsnių sąlygas, tvirtina 
visuomenės informavimo apie pavojų, 
susijusį su vaistų pirkimu internetu, 
skatinimo priemones, tarp kurių galėtų 
būti:
– įspėjimai, kurie ieškant vaistų internete 
pasirodytų paieškos sistemos interneto 
puslapio viršuje,
– bendro pobūdžio informavimo 
kampanijos, rengiamos 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis,
– lengvai prieinami akredituotų 
e. vaistinių sąrašai.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešimo projekto 40 pakeitimas. Svarbu skatinti visuomenės informavimą apie
falsifikuotų vaistų keliamą pavojų.



PE439.860v01-00 36/64 AM\808656LT.doc

LT

Pakeitimas 337
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 c punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
85 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) Įterpiamas šis 85d straipsnis:
„85d straipsnis

1. Komisija tvirtina visuomenės 
informavimo apie pavojų, susijusį su 
vaistų pirkimu internetu, skatinimo 
priemones, tarp kurių galėtų būti:
– bendro pobūdžio informavimo 
kampanijos, rengiamos 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis,
– lengvai prieinami akredituotų 
e. vaistinių sąrašai.

Komisija tvirtina šias priemones
remdamasi deleguotaisiais teisės aktais ir 
atsižvelgdama į 121a straipsnio nuostatas, 
taip pat į 121b ir 121c straipsnių sąlygas.“

Or. en

Pagrindimas

Svarbu skatinti visuomenės informavimą apie falsifikuotų vaistų keliamą pavojų. Tačiau 
siūlymas įtraukti įspėjimus, kurie ieškant vaistų internete pasirodytų paieškos sistemos 
interneto puslapio viršuje, neveiksmingas ir nepraktiškas. Kitų į šį pakeitimą įtrauktų 
saugumo priemonių pakanka visuomenės informavimui apie ES cirkuliuojančius falsifikuotus 
vaistus skatinti.

Pakeitimas 338
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 c punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
85 e straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) Įterpiamas šis 85e straipsnis:
„85e straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visos 
vidaus rinkoje veikiančios teisėtos 
vaistinės, siunčiančios užsakytas prekes 
paštu, atitiktų profesionalumo standartus 
ir interneto vaistinės paslaugų gairėse, 
įskaitant specialų etikos kodeksą, 
išdėstytus reikalavimus. Visos vaistinės, 
siunčiančios užsakytas prekes paštu, 
privalo savo tinklavietėse pateikti aiškią 
nuorodą į elgesio kodeksą ir informaciją 
apie tai, kur kreiptis norint pateikti 
skundą.
Valstybės narės užtikrina, kad vaistų 
pardavimą internetu nuolat stebėtų 
specialiai paskirtas organas, ir, jeigu 
nesilaikoma šios direktyvos nuostatų, 
imasi teisinių veiksmų, įskaitant 
baudžiamąsias priemones.“

Or. en

Pagrindimas

Europos vaistinių, teikiančių paslaugas paštu, asociacija (angl. EAMSP), parengusi 
standartų, grindžiamų Didžiosios Britanijos karališkosios farmacijos bendrijos (angl. „The 
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain“) taikomais standartais, rinkinį, turėtų 
parengti etikos kodeksą. Nuo 2003 m. tai ir nacionaliniai Vokietijos standartai (Vaistinių 
įstatymo (vok. „Apothekegesetz“, „ApoG“) 11a straipsnis, Vaistinių darbo taisyklių 
(vok. „Apothekebetriebsordnung“, „ApoBetrO“) 17 straipsnis). Paskirtieji stebėsenos 
organai turi bendradarbiauti su interneto paslaugų teikėjais siekdami užkirsti kelią 
neteisėtoms tinklavietėms. Į direktyvą turi būti įtrauktos griežtos baudžiamosios priemonės, 
įskaitant baudas ir įkalinimą. Dalis turi būti papildyta įtraukiant tikslesnes su šiuo klausimu 
susijusias nuostatas. 
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Pakeitimas 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 d punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
85 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14d) Įterpiamas šis 85f straipsnis:
„85f straipsnis

Nė viena šios direktyvos nuostata neturi 
būti daromas poveikis valstybių narių 
teisei riboti ar drausti prekybą receptiniais 
vaistais internetu.“

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės šiuo metu riboja interneto prekybą receptiniais vaistais. Turėtų 
būti leista ir toliau taikyti šiuos apribojimus. 

Pakeitimas 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 e punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
88 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14e) Įterpiamas šis straipsnis:
„88aa straipsnis

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija ir konsultuodamosi su 
suinteresuotųjų šalių atstovais, parengia 
informavimo apie vaistų siuntų saugumą 
strategiją. Strategijoje turi būti atsižvelgta 
į įvairias nacionalines teisines vaistų 
tiekimo nuostatas ir į riziką, susijusią su 
kai kuriomis vaistų tiekimo rūšimis ir su 
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nelegalia prekyba internetu.“

Or. en

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis nelegalių vaistų šaltinis. Piliečiams turėtų būti patariama 
neužsisakyti nelegaliais kanalais platinamų vaistų. Kalbant konkrečiau, valstybėse narėse ir 
visoje Europoje turėtų būti skatinama imtis visuomenės informavimo priemonių.

Pakeitimas 341
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 e punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
88 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14e) Įterpiamas šis 88aa straipsnis: 
„88aa straipsnis

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija ir konsultuodamosi su 
suinteresuotosiomis šalimis, turėtų 
parengti informavimo apie vaistų tiekėjų 
patikimumą strategiją. Strategijoje turi 
būti atsižvelgta į skirtingus nacionalinius 
teisės aktus, pagal kuriuos 
reglamentuojamas vaistų tiekimas, taip 
pat į riziką, susijusią su kai kuriomis 
vaistų tiekimo rūšimis, pvz., kai vaistus 
tiekia neteisėti interneto prekeiviai.“

Or. en

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis falsifikuotų vaistų šaltinis. Piliečiai turi būti primygtinai skatinami 
neužsisakyti neteisėtais kanalais platinamų vaistų. Todėl valstybių narių ir ES lygmenimis 
turėtų būti rengiamos informavimo kampanijos.
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Pakeitimas 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis pakeičiama taip: 

„1. Agentūros koordinuojamos susijusios 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, atlikdamos pakartotinius 
patikrinimus kai kada apie juos net 
neįspėjusios iš anksto, užtikrina, kad būtų 
laikomasi vaistams taikomų teisinių 
reikalavimų, ir, jei tinkama, paveda 
oficialiai vaistų bandymų laboratorijai ar 
kitai šią veiklą vykdančiai laboratorijai 
atlikti bandymus su pavyzdžiais. Šiuos 
patikrinimus atlieka kompetentingoms 
institucijoms atstovaujantys pareigūnai, 
kurie privalo turėti įgaliojimus:
a) tikrinti leidimo prekiauti turėtojui 
patikėtas gamybos įmones arba 
komercines įstaigas ir bet kokias 
laboratorijas, siekiant atlikti patikrinimą 
pagal 20 straipsnio nuostatas;
b) imti vaistų pavyzdžius;
c) tikrinti bet kokius su patikrinimo 
objektu susijusius dokumentus, kuriems 
taikomos nuo 1975 m. gegužės 21 d. 
valstybėse narėse galiojančios nuostatos, 
ir pagal kuriuos šie įgaliojimai ribojami 
paruošimo metodo aprašymo požiūriu.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą, itin svarbu sukonkretinti ir visais atvejais vienodai taikyti 
tikrinimo procedūras.
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Pakeitimas 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 111 straipsnio 1 dalies antroji 
pastraipa pakeičiama taip:
„2. Kompetentingos valdžios institucijos, 
jei būtina, iš anksto neįspėjusios, atlieka 
pakartotinį pradinėms medžiagoms 
naudojamų veikliųjų medžiagų 
gamintojų, platintojų ar importuotojų 
patalpų, gamybos leidimo turėtojų 
patalpų, vaistais prekiaujančių subjektų ir 
tarpininkų patalpų arba pagalbinių 
medžiagų gamintojų, importuotojų ir 
platintojų patalpų patikrinimą, jeigu 
remiantis valdžios institucijų turima 
informacija ar atsižvelgiant į ankstesnius 
atvejus esama rimto pagrindo įtarti, kad 
nevykdomi teisiniai įsipareigojimai ar 
nesivadovaujama gairėmis. Šie 
patikrinimai taip pat gali būti atliekami 
valstybės narės, Komisijos ar Agentūros 
prašymu.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą, itin svarbu sukonkretinti ir visais atvejais vienodai taikyti 
tikrinimo procedūras.

Pakeitimas 344
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 111 straipsnio 1 dalies antroji 
pastraipa pakeičiama taip:
Kompetentinga institucija, iš anksto 
neįspėjusi, taip pat atlieka patikrinimus 
pradinėms medžiagoms naudojamų 
veikliųjų medžiagų gamintojų, platintojų 
ar importuotojų patalpose, leidimo 
prekiauti turėtojų patalpose ir pagalbinių 
medžiagų gamintojų ar importuotojų arba 
platintojų patalpose, jeigu, jos nuomone, 
esama pagrindo įtarti, kad nesilaikoma 
47 straipsnyje nurodytų geros gamybos 
praktikos principų ir gairių. Šie 
patikrinimai taip pat gali būti atliekami 
valstybės narės, Komisijos ar Agentūros 
prašymu.
Kompetentinga institucija, iš anksto 
neįspėjusi, taip pat atlieka patikrinimus 
trečiosiose šalyse įsikūrusių pradinėms 
medžiagoms naudojamų veikliųjų 
medžiagų ir pagalbinių medžiagų 
gamintojų patalpose.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešimo projekto 42 pakeitimas. Sutelkus ir patikėjus EMEA koordinuoti 27 
valstybių narių, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Šveicarijos išteklius bus galima 
patikrinti kiekvieną už Bendrijos ribų įsisteigusį veikliųjų vaistinių medžiagų gamintoją ir 
veiksmingai kovoti su šių medžiagų falsifikavimu.

Pakeitimas 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 111 straipsnio 1 dalies antroji 
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pastraipa pakeičiama taip:
Kompetentinga institucija taip pat atlieka 
įprastus patikrinimus arba patikrinimus iš 
anksto neįspėjusi pradinėms medžiagoms 
naudojamų veikliųjų medžiagų 
gamintojų, platintojų ar importuotojų 
patalpose, leidimo prekiauti turėtojo 
patalpose ir pagalbinių medžiagų 
gamintojų ar importuotojų arba platintojų 
patalpose, jeigu, jos nuomone, esama 
pagrindo įtarti, kad nesilaikoma 
47 straipsnyje nurodytų geros gamybos 
praktikos principų ir gairių. Šie 
patikrinimai taip pat atliekami, jeigu šito 
paprašo valstybė narė, Komisija ar 
Agentūra.
Kompetentinga institucija, iš anksto 
neįspėjusi, taip pat atlieka patikrinimus 
trečiosiose šalyse įsikūrusių pradinėms 
medžiagoms naudojamų veikliųjų 
medžiagų ir pagalbinių medžiagų 
gamintojų patalpose. 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas nedidelis 2 pakeitimo pakeitimas. Patikrinimai turėtų būti privalomi, 
jeigu dėl jų kreipiasi valstybė narė, Komisija ar Agentūra.

Pakeitimas 346
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama 
taip:
Kompetentinga institucija taiko kontrolės 
sistemą, kuria siekiama prisiimti 
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atsakomybę už:
- reguliarų pradinėms medžiagoms 
naudojamų veikliųjų medžiagų gamintojų 
patalpų Europos Sąjungoje tikrinimą ir
- veiksmingą priemonių taikymą 
atsižvelgiant į minėtųjų patikrinimų 
išvadas.
Kompetentinga institucija turi sugebėti 
patikrinti pagalbinių medžiagų gamintojų 
ar importuotojų patalpas, jeigu, jos 
nuomone, esama pagrindo įtarti, kad 
nesilaikoma 47 straipsnyje nurodytų geros 
gamybos praktikos principų ir gairių. 
Patikrinimai gali būti atliekami leidimo 
prekiauti turėtojų, platintojų ir prekybos 
vaistais tarpininkų patalpose.
Valstybė narė, Komisija ar Agentūra gali 
kreiptis su prašymu atlikti patikrinimą 
Bendrijoje ir ES nepriklausančiose šalyse.

Or. es

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – stiprinti visų organų, kurių darbas turi poveikio vaistų kokybei, 
kontrolę taip, kad ji būtų suderinta su turimais ištekliais. 

Pakeitimas 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Po kiekvieno 1 dalyje nurodyto 
patikrinimo kompetentinga institucija 
praneša, ar gamintojas, importuotojas arba
didmeninis platintojas laikosi 47 ir 
84 straipsniuose nurodytų geros gamybos 
praktikos ir geros platinimo praktikos 
principų ir gairių ir ar leidimo prekiauti 

3. Po kiekvieno 1 dalyje nurodyto 
patikrinimo kompetentinga institucija 
praneša, ar gamintojas, importuotojas,
didmeninis platintojas, prekybininkas ar 
tarpininkas laikosi 47 ir 84 straipsniuose 
nurodytų geros gamybos, geros platinimo, 
geros prekybos ar geros tarpininkavimo 
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turėtojas atitinka IX antraštinėje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

praktikos principų ir gairių ir ar leidimo 
prekiauti turėtojas atitinka IX antraštinėje 
dalyje nustatytus reikalavimus.

Patikrinimą atlikusi kompetentinga 
institucija perteikia tokių ataskaitų turinį 
tikrintam gamintojui, importuotojui, 
leidimo prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui.

Patikrinimą atlikusi kompetentinga 
institucija perteikia tokių ataskaitų turinį 
tikrintam gamintojui, importuotojui, 
leidimo prekiauti turėtojui, didmeniniam 
platintojui, leidimo parduoti ar leidimo 
tarpininkauti turėtojui.

Prieš patvirtindama ataskaitą 
kompetentinga institucija suteikia 
gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui galimybę pateikti pastabas.

Prieš patvirtindama ataskaitą 
kompetentinga institucija suteikia 
gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui, didmeniniam 
platintojui, prekybininkui ar tarpininkui
galimybę pateikti pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų, tačiau nesama jokių standartinių geros praktikos nuostatų, 
kuriomis galėtų vadovautis prekybininkai ir tarpininkai. Todėl norint toliau spręsti 
silpniausios platinimo tinklo grandies klausimą svarbu užtikrinti, kad prekybininkai ir 
tarpininkai laikytųsi, pvz., geros prekybos ir geros tarpininkavimo praktikos nuostatų, kurios 
būtų parengtos specialiai su vaistų prekyba ir tarpininkavimu šioje srityje susijusiems 
asmenims ar subjektams.

Pakeitimas 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui per 90 dienų nuo 1 dalyje 
nurodyto patikrinimo, išduodamas geros 
gamybos praktikos arba geros platinimo 
praktikos pažymėjimas, jei patikrinus 
nustatoma, kad jis laikosi Bendrijos teisės 

5. Gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui, didmeniniam 
platintojui, prekybininkui ar tarpininkui
per 90 dienų nuo 1 dalyje nurodyto 
patikrinimo, išduodamas geros gamybos 
praktikos, geros platinimo praktikos, geros 
prekybos praktikos arba geros 



PE439.860v01-00 46/64 AM\808656LT.doc

LT

aktuose numatytų geros gamybos praktikos 
arba geros platinimo praktikos principų ir 
gairių.

tarpininkavimo praktikos pažymėjimas, jei 
patikrinus nustatoma, kad jis laikosi 
Europos Sąjungos teisės aktuose numatytų 
geros gamybos praktikos, geros platinimo 
praktikos, geros prekybos praktikos arba 
geros tarpininkavimo praktikos principų ir 
gairių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų, tačiau nesama jokių standartinių geros praktikos nuostatų, 
kuriomis galėtų vadovautis prekybininkai ir tarpininkai. Todėl norint toliau spręsti 
silpniausios platinimo tinklo grandies klausimą svarbu užtikrinti, kad prekybininkai ir 
tarpininkai laikytųsi, pvz., geros prekybos ir geros tarpininkavimo praktikos nuostatų, kurios 
būtų parengtos specialiai su vaistų prekyba ir tarpininkavimu šioje srityje susijusiems 
asmenims ar subjektams.

Pakeitimas 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus 
geros gamybos praktikos ir geros platinimo 
praktikos pažymėjimus į Bendrijos 
duomenų bazę, kurią Agentūra tvarko 
Bendrijos vardu.

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus 
geros gamybos praktikos, geros platinimo 
praktikos, geros prekybos praktikos ir 
geros tarpininkavimo praktikos 
pažymėjimus į Bendrijos duomenų bazę, 
kurią Agentūra tvarko Bendrijos vardu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų, tačiau nesama jokių standartinių geros praktikos nuostatų, 
kuriomis galėtų vadovautis prekybininkai ir tarpininkai. Todėl norint toliau spręsti 
silpniausios platinimo tinklo grandies klausimą svarbu užtikrinti, kad prekybininkai ir 
tarpininkai laikytųsi, pvz., geros prekybos ir geros tarpininkavimo praktikos nuostatų, kurios 
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būtų parengtos specialiai su vaistų prekyba ir tarpininkavimu šioje srityje susijusiems 
asmenims ar subjektams.

Pakeitimas 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus 
geros gamybos praktikos ir geros platinimo 
praktikos pažymėjimus į Bendrijos 
duomenų bazę, kurią Agentūra tvarko 
Bendrijos vardu.

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus 
geros gamybos praktikos, geros platinimo 
praktikos, geros prekybos praktikos ir 
geros tarpininkavimo praktikos 
pažymėjimus į Bendrijos duomenų bazę, 
kurią Agentūra tvarko Bendrijos vardu.
(Horizontalus pakeitimas (jį patvirtinus, 
atitinkamai turėtų būti pakeistas visas 
pasiūlymas.))

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienas tiekimo tinklo veikėjas, siekdamas įsitikinti, ar visi tiekimo tinklo dalyviai turi 
licenciją, turėtų patikrinti savo tiekimo tinklo partnerių atitiktį pasitelkęs Agentūros (EMEA) 
sukurtą ir prižiūrimą pagrindinę duomenų bazę.

Pakeitimas 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei patikrinimo metu nustatoma, kaip 
nurodyta 1 dalyje, kad gamintojas 
neatitinka Bendrijos teisės aktuose 

7. Jei patikrinimo metu nustatoma, kaip 
nurodyta 1 dalyje, kad gamintojas 
neatitinka Bendrijos teisės aktuose 
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numatytų geros gamybos praktikos 
principų ir gairių, informacija įtraukiama į 
Bendrijos duomenų bazę, kaip nurodyta 
6 dalyje.

numatytų geros gamybos praktikos, geros 
platinimo praktikos, geros prekybos 
praktikos ir geros tarpininkavimo 
praktikos principų ir gairių, informacija 
įtraukiama į Bendrijos duomenų bazę, kaip 
nurodyta 6 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų, tačiau nesama jokių standartinių geros praktikos nuostatų, 
kuriomis galėtų vadovautis prekybininkai ir tarpininkai. Todėl norint toliau spręsti 
silpniausios platinimo tinklo grandies klausimą svarbu užtikrinti, kad prekybininkai ir 
tarpininkai laikytųsi, pvz., geros prekybos ir geros tarpininkavimo praktikos nuostatų, kurios 
būtų parengtos specialiai su vaistų prekyba ir tarpininkavimu šioje srityje susijusiems 
asmenims ar subjektams.

Pakeitimas 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima gaires, kuriose nustatomi 
išsamūs 111 straipsnyje nurodytų tikrinimų 
principai.

Komisija priima gaires, kuriose nustatomi 
išsamūs 111 straipsnyje nurodytų tikrinimų 
principai, ir, visų pirma, Europos 
Sąjungos arba nacionaliniai už 
patikrinimo atlikimą atsakingi organai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo pirmąjį patikrinimą atlikti per trejų metų laikotarpį nuo tada, kai į 
111b straipsnio sąrašą įtraukiama trečioji šalis. Tačiau iš tikrųjų geriau šį patikrinimą atlikti 
prieš įtraukiant minėtąją šalį į sąrašą, taip pat ir todėl, kad remiantis 51 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis kvalifikuoti ES įmonių specialistai neprivalo tikrinti produktų, importuotų iš
šalies, su kuria Bendrija sudariusi susitarimus, pagal kuriuos užtikrinama, kad produktas 
atitinka reikalaujamą standartą.
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Pakeitimas 353
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą, 
Komisija priima sprendimą įtraukti tokią 
šalį į sąrašą, jei jos į Bendriją 
eksportuojamų veikliųjų medžiagų 
reglamentavimo sistema ir atitinkamomis 
kontrolės bei įgyvendinimo priemonėmis 
užtikrinamas toks pat kaip Bendrijoje
visuomenės sveikatos lygis. Ypač
atsižvelgiama į šiuos aspektus:

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą, 
Komisija įvertina, ar jos į Bendriją 
eksportuojamų veikliųjų ir pagalbinių 
medžiagų reglamentavimo sistema ir 
atitinkamomis kontrolės bei įgyvendinimo 
priemonėmis užtikrinamas toks pat kaip 
Europos Sąjungoje visuomenės sveikatos 
lygis. Jeigu atlikus įvertinimą tai 
patvirtinama, Komisija priima sprendimą 
dėl šios trečiosios šalies įtraukimo į 
sąrašą. Atliekant šį vertinimą ypač
atsižvelgiama į:

Or. en

Pakeitimas 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą, 
Komisija priima sprendimą įtraukti tokią 
šalį į sąrašą, jei jos į Bendriją 
eksportuojamų veikliųjų medžiagų 
reglamentavimo sistema ir atitinkamomis 
kontrolės bei įgyvendinimo priemonėmis 
užtikrinamas toks pat kaip Bendrijoje 
visuomenės sveikatos lygis. Ypač 
atsižvelgiama į šiuos aspektus:

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą ir 
gavus palankią patikrinimo, kurį atliko 
pagal 111a straipsnio nuostatas 
atsakingas organas, išvadą, Komisija 
priima sprendimą įtraukti tokią šalį į 
sąrašą, jei jos į Bendriją eksportuojamų 
veikliųjų medžiagų reglamentavimo 
sistema ir atitinkamomis kontrolės bei 
įgyvendinimo priemonėmis užtikrinamas 
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toks pat kaip Bendrijoje visuomenės 
sveikatos lygis. Ypač atsižvelgiama į šiuos 
aspektus:

Or. en

Pagrindimas

Jeigu remiantis 51 straipsnio 2 dalies nuostatomis galima daryti išimtis, tai faktas, kad 
pirmąjį patikrinimą planuojama atlikti per trejus metus po to, kai trečioji šalis įtraukiama į 
111b straipsnio sąrašą, reikštų, jog susiję produktai patektų į ES rinką ir būtų platinami 
vartotojams neatlikus jokio patikrinimo.

Pakeitimas 355
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 b straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) geros gamybos praktikos tikrinimo 
reguliarumą;

b) pakartotinio geros gamybos praktikos 
tikrinimo iš anksto neįspėjus reguliarumą;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 356
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, laikydamasi 121 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos, priima gaires, 
kuriose išsamiai išdėstomi 1 dalies 

2. Komisija, remdamasi deleguotaisiais 
teisės aktais ir atsižvelgdama į 
121a straipsnio nuostatas, taip pat į 121b 
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a-d punktų reikalavimai. ir 121c straipsnių sąlygas, priima 
kriterijus, pagal kuriuos išsamiai 
apibrėžiami 1 dalies a-d punktų 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir kompetentingomis valstybių 
narių institucijomis, reguliariai tikrina, ar 
laikomasi 1 dalyje išdėstytų sąlygų. Pirmąjį 
kartą tikrinama ne vėliau kaip per trejus 
metus nuo šalies įtraukimo į sąrašą pagal 
1 dalį.

3. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir kompetentingomis valstybių 
narių institucijomis, reguliariai tikrina, ar 
laikomasi 1 dalyje išdėstytų sąlygų. Pirmąjį 
kartą tikrinama siekiant patvirtinti, kad 
laikomasi 1 dalyje išdėstytų kriterijų, o 
vėliau reguliarūs patikrinimai atliekami 
ne rečiau kaip kas trejus metus.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu remiantis 51 straipsnio 2 dalies nuostatomis galima daryti išimtis, tai faktas, kad 
pirmąjį patikrinimą planuojama atlikti per trejus metus po to, kai trečioji šalis įtraukiama į 
111b straipsnio sąrašą, reikštų, jog susiję produktai patektų į ES rinką ir būtų platinami 
vartotojams neatlikus jokio patikrinimo.

Pakeitimas 358
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos suteikia 
46 straipsnio f punkte ir 80 straipsnio 
b punkte nurodytą leidimą tik tokiu 
atveju, jei pareiškėjas gali įrodyti, kad jis 
sugeba patikrinti, ar laikomasi geros 
gamybos praktikos arba, jei tai yra 
didmeninis platintojas, geros platinimo 
praktikos.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Auditorių, kurie tikrintų, ar veikliųjų medžiagų gamintojai vadovaujasi geros gamybos 
praktikos ar geros platinimo praktikos nuostatomis, akreditavimas negali būti vertinamas 
kaip veiksminga priemonė: panaudojus išteklius, kurie reikalingi šiai užduočiai atlikti, 
visuomenei nebūtų suteikta jokių papildomų apsaugos garantijų.

Pakeitimas 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos suteikia 
46 straipsnio f punkte ir 80 straipsnio 
b punkte nurodytą leidimą tik tokiu atveju, 
jei pareiškėjas gali įrodyti, kad jis sugeba 
patikrinti, ar laikomasi geros gamybos 
praktikos arba, jei tai yra didmeninis 
platintojas, geros platinimo praktikos.

Kompetentingos institucijos suteikia 
46 straipsnio f punkte ir 80 straipsnio 
b punkte nurodytą leidimą tik tokiu atveju, 
jei pareiškėjas gali įrodyti, kad jis sugeba 
patikrinti, ar laikomasi geros gamybos 
praktikos arba, jei tai yra didmeninis 
platintojas, geros platinimo praktikos, 
arba, jei tai prekybininkas, geros prekybos 
praktikos, arba, jei tai tarpininkas, geros 
tarpininkavimo praktikos.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu gamintojai turi laikytis geros gamybos praktikos, o didmenininkai – geros 
platinimo praktikos nuostatų, tačiau nesama jokių lygiaverčių geros praktikos nuostatų ar 
gairių, kuriomis galėtų vadovautis prekybininkai ir tarpininkai. Todėl norint toliau spręsti 
silpniausios platinimo tinklo grandies klausimą svarbu užtikrinti, kad prekybininkai ir 
tarpininkai laikytųsi, pvz., geros prekybos ir geros tarpininkavimo praktikos nuostatų, kurios 
būtų parengtos specialiai su vaistų prekyba ir tarpininkavimu šioje srityje susijusiems 
asmenims ar subjektams.

Pakeitimas 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos šią direktyvą valstybės narės 
imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų už 
vaistus atsakingų kompetentingų institucijų 
ir muitinės institucijų bendradarbiavimą.

1. Taikydamos šią direktyvą valstybės 
narės imasi būtinų priemonių, kad 
užtikrintų už vaistus atsakingų 
kompetentingų institucijų ir muitinės 
institucijų bendradarbiavimą. Šiuo tikslu 
valstybės narės, derindamos veiklą su 
sveikatos priežiūros, įskaitant vaistų 
pramonę, specialiastais, imasi priemonių, 
būtinų paskatinti mutinės pareigūnų 
mokymams ir padėti jiems kovoti su 
falsifikuotų vaistų reiškiniu. 
Šis veiklos savitarpio koordinavimas 
stiprinamas Komisijos įgyvendinamomis 
tarptautinio bendradarbiavimo 
programomis. 
2. Valstybės narės imasi priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad muitinės 
pareigūnams būtų suteikti jiems reikalingi 
ištekliai, ir ypač aprūpinti juos 
technologijomis, kurios itin svarbios 
aptinkant falsifikuotus vaistus.
3. Komisija parengia atitinkamų veiksmų, 
kurių imtasi per 36 mėnesius nuo šios 
direktyvos paskelbimo, ataskaitą. 
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Or. fr

Pagrindimas

Muitinės pareigūnų mokymas yra veiksminga kovos su vaistų falsifikavimu priemonė. Todėl 
būtina imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad profesionaliems muitininkams būtų rengiami 
atitinkami mokymai. Be to, mutinės pareigūnai turi būti aprūpinti įranga, su kurios pagalba 
jie galėtų kuo veiksmingiau atlikti savo darbą.

Pakeitimas 361
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 b a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ba straipsnis

Remiantis Europos Tarybos vaistų 
klastojimo ir panašių nusikaltimų, kuriais 
keliama grėsmė visuomenės sveikatai, 
nuostatomis, 118b straipsnyje nurodytos 
baudos turėtų atitikti su narkotinėmis 
medžiagomis susijusios neteisėtos veiklos 
atvejais taikomas baudas ir būti vienodos 
visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešimo projekto 44 pakeitimas.

Pakeitimas 362
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 b b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118bb straipsnis
Komisija, siekdama užtikrinti 
informacijos apie priemones, kurios 
taikomos kovojant su vaistų falsifikavimu, 
įskaitant informaciją apie galiojančias 
baudų sistemas, mainus, sukuria 
Komisijos, EMEA ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų tinklą. Šio 
tinklo tikslas – nustatyti geriausią 
praktiką ir padėti gerinti 
bendradarbiavimą prevencijos ir 
teisėsaugos srityje. Komisija, EMEA ir 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos atsiskaito šiam tinklui apie 
veiksmus, kurių buvo imtasi. 

Or. en

Pagrindimas

Informacijos ir geriausios praktikos mainai padės pagerinti padėtį teisėsaugos srityje ir 
visoje ES sukurti vienodą sankcijų tvarką. Tačiau nebūtina, kad Komisija, EMEA ir 
kompetentingos valstybių narių institucijos kasmet atsiskaitytų šiam tinklui apie veiksmus, 
kurių ėmėsi.

Pakeitimas 363
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 c a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ca straipsnis
Komisija užtikrina, kad konfiskavus 
įtartinus produktus nesutriktų prekyba 
teisėtais generiniais vaistais.
Komisija, vadovaudamasi 2003 m. 
liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1383/2003 dėl muitinės veiksmų, 
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atliekamų su prekėmis, kurios, kaip 
įtariama, pagamintos pažeidžiant tam 
tikras intelektinės nuosavybės teises, ir 
priemonių, kurių turi būti imamasi prekių 
atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos 
pažeidžiant tokias teises, nuostatomis ir 
siekdama vykdyti būtiną kontrolę, skirtą 
patikrinti, ar produktai, įskaitant 
veikliąsias vaistines medžiagas, 
nesufalsifikuoti, užtikrina galimybę 
trumpai sulaikyti įtartinus produktus.

Or. en

Pagrindimas

Falsifikuoti vaistai gabenami visame pasaulyje. Jie cirkuliuoja per tranzito zonas, kurios turi 
būti geriau kontroliuojamos kartu užtikrinant, kad nebūtų trikdoma teisėta prekyba. Siekiant 
paisyti visuomenės sveikatos interesų, kuriems kenkia falsifikuotų vaistų platinimas ir 
naudojimas, taip pat atsižvelgiant į būtinybę bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurioms 
daroma žala dėl šių produktų, svarbu užtikrinti veiksmingą, pacientų apsaugą užtikrinančią, 
mutinės veiklą.

Pakeitimas 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 c a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ca straipsnis 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, pritaria, kad 
padedant Jungtinėms Tautoms būtų 
parengta tarptautinė kovos su 
falsifikuotais vaistais konvencija ir 
užtikrintos griežtesnės bausmės 
falsifikavimu kaltinamiems asmenims. 

Or. fr
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Pagrindimas

Vaistų falsifikavimas tapo tarptautinių nusikalstamų organizacijų tinklų veikla. Kovojant su 
šia visuomenės sveikatos problema negalima apsiriboti vien Europa. 

Pakeitimas 365
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 c b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118cb straipsnis
Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis ir išvien su 
kompetentingomis trečiųjų valstybių, 
kuriose esama tranzitinių zonų, kur 
saugomi vaistai, valdžios institucijomis, 
imasi suderintų priemonių.
Komisija imasi priemonių, būtinų 
užtikrinti, kad konfiskavus įtartinus 
produktus nebūtų sutrikdyta prekyba 
teisėtais generiniais vaistais. 
Komisija tarptautinio bendradarbiavimo 
pagrindu leidžia konfiskuoti įtartinus 
produktus, kad būtų galima atlikti būtinus 
patikrinimus.

Or. fr

Pagrindimas

Ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas tranzito zonų stebėsenai bendradarbiaujant su 
kompetentingomis susijusių trečiųjų šalių valdžios institucijomis. Veiksmai pirmiausia turi 
būti grindžiami rūpinimusi visuomenės sveikata, kuris atspindėtų su falsifikuotų vaistų 
platinimu susijusią riziką; jie turi būti vykdomi bendradarbiaujant su vietos valdžios 
institucijomis, o juos vykdant turėtų būti siekiama apsaugoti pacientus.
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Pakeitimas 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 c c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118cc straipsnis
Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis, parengia 
visuomenės informavimo apie falsifikuotų 
vaistų pavojų, įskaitant su internetu 
susijusią riziką, kampaniją.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pavojų visuomenės sveikatai ir į vis dažnesnį interneto prekybos falsifikuotais
vaistais reiškinį bei vis aktyvesnę falsifikuotojų veiklą, svarbu, kad visuomenė būtų išsamiau 
informuojama apie su šiais klausimais susijusią riziką.

Pakeitimas 367
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
121 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Įterpiamas šis 121a straipsnis: 
121a straipsnis

Įgaliojimų vykdymas
1. Įgaliojimai tvirtinti 52b straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius teisės aktus 
suteikiamas Komisijai neribotam 
laikotarpiui.
2. Kai Komisija patvirtina deleguotąjį 
teisės aktą, ji nedelsdama vienu metu apie 
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tai informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.
3. Įgaliojimai tvirtinti deleguotuosius 
teisės aktus suteikti Komisijai 
vadovaujantis 121b ir 121c straipsniuose 
nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 368
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
121 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Įterpiamas šis 121b straipsnis: 
121b straipsnis

Įgaliojimų panaikinimas
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
panaikinti 52b straipsnyje nurodytus 
suteiktus įgaliojimus.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą 
siekdama nuspręsti, ar panakinti suteiktus 
įgaliojimus, stengiasi per priimtiną 
laikotarpį iki galutinio sprendimo 
priėmimo dienos apie tai informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją nurodydama, kurie 
suteikti įgaliojimai galėtų būti panakinti, 
ir galimas jų panaikinimo priežastis.
3. Remiantis sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo atšaukiami šiame sprendime 
nurodyti suteikti įgaliojimai. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos 
jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Or. en
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Pakeitimas 369
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
121 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Įterpiamas šis 121c straipsnis: 
121c straipsnis

Nepritarimas deleguotiesiems teisės 
aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
du mėnesius nuo pranešimo pateikimo 
dienos gali pareikšti, kad nepritaria 
deleguotajam teisės aktui. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. 
2. Jeigu nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepateikia su deleguotuoju teisės 
aktu susijusių pretenzijų, jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja patvirtintam deleguotajam 
teisės aktui, jis neįsigalioja. 
Prieštaraujančioji institucija nurodo savo 
nepritarimo deleguotajam teisės aktui 
priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 370
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nė viena šios direktyvos nuostata 
neturi būti daroma jokio poveikio 
valstybių narių teisei riboti ar drausti 
prekybą receptiniais vaistais internetu.

Or. it

Pagrindimas

Esant dabartinei padėčiai, dauguma valstybių narių riboja receptinių vaistų pardavimą 
internetu. Be kita ko, taikant šiuos suvaržymus lengviau riboti sukčių veiklą ir neleisti jiems 
siūlyti falsifikuotų vaistų visuomenei. Siekiant, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata ir 
paisoma subsidiarumo principo, turėtų būti leista toliau taikyti šiuos apribojimus.

Pakeitimas 371
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į šią direktyvą įtrauktos interneto 
vaistinių saugumo priemonės turi būti 
pradėtos taikyti ne vėliau negu praėjus 
dvejiems metams po šio teisės akto 
įsigaliojimo. Komisija taip pat turi pateikti 
Europos Parlamentui ir Tarybai saugumo 
priemonių taikymo vertinimo ataskaitą, į 
kurią būtų įtrauktos bet kurios su 
interneto vaistinėmis susijusios saugumo 
priemonės, nurodytos Direktyvos 
2001/83/EB 54 straipsnio o punkte, ir 
įvertinta, ar jos veiksmingos mažinant 
Europos teisėtame tiekimo tinkle 
prieinamų falsifikuotų vaistų kiekį. Į 
ataskaitą turėtų būti įtrauktas ir kitų 
kategorijų vaistų ir interneto vaistinių, 
įskaitant nereceptinius vaistus, kurių 
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apibrėžtis pateikiama Direktyvos 
2001/83/EB VI dalyje, saugumo 
priemonių vertinimas. Jei tinkama, metų 
laikotarpiu po šios ataskaitos paskelbimo 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pasiūlymus. 

Or. en

Pagrindimas

Interneto vaistinės yra svarbus prekybos falsifikuotais vaistais aspektas, todėl praėjus 
dvejiems metams turėtų būti įvertintos bet kokios saugumo priemonės, kurios buvo pritaikytos 
šioms tinklavietėms įsigaliojus atitinkamiems teisės aktams. Kai kurie nereceptiniai vaistai 
falsifikuojami, taigi į šią peržiūrą, kurioje Komisija, remdamasi rizikos vertinimo principu, 
turėtų svarstyti galimybę taikyti su šiais vaistais susijusias saugumo priemones, turėtų būti 
įtrauktas ir pastarųjų priemonių vertinimas.

Pakeitimas 372
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija per trejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 
2001/83/EB 54 straipsnio o punkte 
nurodytų saugumo priemonių taikymo ir 
jų tikėtino veiksmingumo mažinant 
Europos Sąjungos teisėtame tiekimo 
tinkle prieinamų falsifikuotų vaistų kiekį 
vertinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje 
pirmiausia įvertinama tai, ar patartina 
saugumo priemones taikyti ir kitų 
kategorijų vaistams, įskaitant 
nereceptinius vaistus, kurių apibrėžtis 
pateikiama Direktyvos 2001/83/EB 
VI dalyje.

Or. fr
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Pagrindimas

Visi vaistai yra specifiniai produktai, kurių falsifikatai gali pražūtingai paveikti paciento 
sveikatą.

Pakeitimas 373
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nė viena šios direktyvos nuostata 
neturi būti daroma jokio poveikio 
valstybių narių teisei riboti ar drausti 
prekybą receptiniais vaistais internetu.

Or. en

Pagrindimas

Abosliuti dauguma valstybių narių šiuo metu riboja interneto prekybą receptiniais vaistais. 
Siekiant, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata ir paisoma subsidiarumo principo, turėtų 
būti leista toliau taikyti šiuos apribojimus.

Pakeitimas 374
Crescenzio Rivellini

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vadovaujantis Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje apibrėžtu 
subsidiarumo principu, šios direktyvos 
nuostatomis neturi būti daroma jokio 
poveikio valstybių narių teisei nustatyti 
prekybą receptiniais vaistais internetu 
apribojimus. 

Or. it
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Pagrindimas

Esant dabartinei padėčiai, dauguma valstybių narių riboja receptinių vaistų pardavimą 
internetu. Šie apribojimai pasiteisino, kadangi juos taikant veiksmingai apribota sukčių veikla 
tiekiant falsifikuotus vaistus visuomenei. Todėl siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir 
vadovaujantis subsidiarumo bei proporcingumo principais turėtų būti leista palikti šiuo 
apribojimus galioti, jeigu jų taikymas pasiteisino ir buvo veiksmingai užkirstas kelias vaistų 
falsifikavimui.  


