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Falsifikuoti vaistai ***I

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB 
nuostatas dėl falsifikuotų ar tokių vaistų, kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti, 
patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 –
2008/0261(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0668),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0513/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo 
procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 168 
straipsnio 4 dalies c punktą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 7 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 21 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą 
pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 
4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos bei Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetų nuomones (A7-0148/2010),

1. patvirtina per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 317, 2009 12 23, p. 62.
2 OL C 79, 2010 3 27, p. 50.



P7_TC1-COD(2008)0261

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. vasario 16 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 20011/.../ES, iš dalies 
keičiančią Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl falsifikuotų ar tokių vaistų, kurių istorija 
ar šaltinis yra falsifikuoti, patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir 168 straipsnio 
4 dalies c punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros3,

kadangi:

(1) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus4, nustatomos, inter 
alia, vaistų gamybos, importo, pateikimo rinkai, didmeninio platinimo Sąjungoje
taisyklės ir su vaistų veikliosiomis medžiagomis susijusios taisyklės.

(2) Vis didesnį nerimą kelia tai, kad Sąjungoje gausėja vaistų, kurie yra falsifikuoti arba 
kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti. Paprastai tokiuose vaistuose yra standartų 
neatitinkančių arba falsifikuotų sudedamųjų dalių, trūksta sudedamųjų dalių arba jų 
kiekis, įskaitant ir veikliąsias medžiagas, yra netinkamas, ir tai kelia grėsmę 
visuomenės sveikatai.

(3) Patirtis rodo, kad tokie vaistai ▌pacientus pasiekia ne tik nelegaliais būdais, bet ▌ir 
per legalų tiekimo tinklą. Tai kelia ypač didelę grėsmę žmonių sveikatai ir gali nulemti 
pacientų pasitikėjimo taip pat ir legaliu tiekimo tinklu mažėjimą. Direktyva 
2001/83/EB ▌turėtų būti iš dalies pakeista, atsižvelgiant į šią išaugusią grėsmę.

(4) ▌grėsmę visuomenės sveikatai nustatė ir Pasaulio sveikatos organizacija (toliau –
PSO), įsteigusi Tarptautinę kovos su vaistų padirbimu darbo grupę (toliau – IMPACT). 
IMPACT ▌parengė Nacionalinių kovos su vaistų padirbimu teisės aktų principus ir 
pagrindus, kuriuos 2007 m. gruodžio 12 d. Lisabonoje patvirtino IMPACT generalinė 
asamblėja. Sąjunga aktyviai dalyvavo grupės IMPACT veikloje.

                                               
1 OL C 317, 2009 12 23, p. 62.
2 OL C 79, 2010 3 27, p. 50. 
3 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento pozicija ir … m. … … d. Tarybos sprendimas.
4 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.



(5) Turėtų būti apibrėžtas terminas „falsifikuoti vaistai“ siekiant aiškiai atskirti 
falsifikuotus vaistus nuo kitų neteisėtų vaistų, taip pat nuo atvejų, kai pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės. Be to, vaistai, turintys netyčinių kokybės defektų, 
kuriuos lėmė gamybos ar platinimo klaidos, neturėtų būti painiojami su 
falsifikuotais vaistais. Siekiant užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma vienodai, 
taip pat turėtų būti apibrėžti terminai „veiklioji medžiaga“ ir „pagalbinė medžiaga“.

(6) Vaistų parūpinantys, juos laikantys, sandėliuojantys ir tiekiantys asmenys turi teisę 
vykdyti savo veiklą tik jeigu jie laikosi pagal Direktyvą 2001/83/EB nustatytų 
reikalavimų didmeninio platinimo leidimui gauti. Vis dėlto dabartinis vaistų 
platinimo tinklas yra sudėtingas ir dar sudėtingėja, jame yra daug dalyvių, kurie ne 
visada atitinka minėtosios direktyvos ▌didmeninių platintojų apibrėžtį. Siekiant 
užtikrinti tiekimo tinklo patikimumą, ▌teisės aktai, susiję su vaistais, turėtų būti 
taikomi visiems tiekimo tinklo dalyviams, t. y. ne tik didmeniniams platintojams 
(nesvarbu, ar didmeniniai platintojai fiziškai tvarko vaistus), bet ir tarpininkams, 
kurie dalyvauja parduodant ar perkant vaistus, nors patys jų neparduoda ir neperka, 
taip pat šių vaistų neturi ir fiziškai jų netvarko.

(7) Falsifikuotos veikliosios medžiagos ir veikliosios medžiagos, kurios neatitinka 
taikomų reikalavimų, kelia didelę grėsmę visuomenės sveikatai. Ši rizikos problema 
turėtų būti sprendžiama griežtinant vaistų gamintojams taikomus tikrinimo 
reikalavimus.

(8) Esama daugybės įvairių geros gamybos praktikos pavyzdžių, kuriuos tinkama taikyti 
gaminant pagalbines medžiagas. Siekiant, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
visuomenės sveikatos apsauga, vaistų gamintojas, vadovaudamasis atitinkama geros 
pagalbinių medžiagų gamybos praktika, turėtų įvertinti pagalbinių medžiagų 
tinkamumą.

(9) Norint, kad būtų paskatinta Sąjungos taisyklių, kurios taikomos veikliosioms 
medžiagoms, įgyvendinimas ir kontrolė, šių medžiagų gamintojai, importuotojai ar 
platintojai turėtų informuoti atitinkamas kompetentingas institucijas apie savo 
veiklą.

(10) Vaistai gali būti įvežti į Sąjungą, jei neketinama jų importuoti, t. y. neketinama leisti 
jais laisvai prekiauti. Jeigu šie vaistai falsifikuoti, jie kelia pavojų Sąjungos 
visuomenės sveikatai. Be to, šie falsifikuoti vaistai gali pasiekti pacientus trečiosiose 
šalyse. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos užtikrinti, kad įvežus šiuos 
falsifikuotus vaistus į Sąjungą jais nebūtų laisvai prekiaujama. Komisija, 
tvirtindama šią taisyklę papildančias nuostatas, turėtų atsižvelgti į turimus 
administracinius išteklius ir praktinį poveikį, taip pat į būtinybę išsaugoti 
netrikdomą prekybos teisėtais vaistais srautą. Šios nuostatos neturėtų daryti poveikio 
teisės aktams dėl muitų, taip pat nuostatoms dėl kompetencijos pasidalijimo 
Sąjungos ir nacionaliniu lygiais ir dėl atsakomybės pasidalijimo valstybės narėse.

(11) Vaistų saugumo priemonės Sąjungoje turėtų būti derinamos, kad būtų galima 
atsižvelgti į naujo pobūdžio riziką ir kartu užtikrinti tinkamą vaistų vidaus rinkos 
veiklą. Taikant šias saugumo priemones turėtų būti įmanoma patikrinti atskirų 
pakuočių autentiškumą ir jas atpažinti, taip pat įrodyti, kad pakuotė pažeista. 
Taikant šias saugumo priemones turėtų būti tinkamai atsižvelgta į konkrečių vaistų 
ar konkrečių vaistų kategorijų, pvz., generinių vaistų, ypatybes. Kaip taisyklė, 
saugumo priemonės turėtų būti taikomos receptiniams vaistams. Tačiau 
atsižvelgiant į riziką, susijusią su vaistais ar vaistų kategorijomis, turėtų būti 
įmanoma atlikus rizikos vertinimą išbraukti konkrečius receptinius vaistus ar jų 



kategorijas iš taikymo srities remiantis deleguotu teisės aktu. Saugumo priemonės 
neturėtų būti taikomos nereceptiniams vaistams ar nereceptinių vaistų kategorijoms, 
nebent išimties tvarka atlikus vertinimą būtų matyti, kad esama falsifikavimo rizikos, 
kuri gali turėti rimtų pasekmių. Šie vaistai turėtų būti atitinkamai išvardyti 
deleguotame teisės akte. Atliekant rizikos vertinimą turėtų būti atsižvelgta į tokius 
aspektus, kaip vaisto kaina ir anksčiau Sąjungoje ir trečiosiose šalyse užfiksuoti 
falsifikavimo atvejai, falsifikavimo pasekmės visuomenės sveikatai atsižvelgiant į 
konkrečias susijusių produktų savybes, taip pat ligos, kurią ketinama gydyti, 
sunkumas. Taikant saugumo priemones turėtų būti įmanoma patikrinti kiekvieną 
tiekiamo vaisto pakuotę, nesvarbu, kaip šie vaistai buvo tiekiami, įskaitant nuotolinę 
prekybą.

▌

(12) Visi tiekimo tinklo dalyviai, pakuojantys vaistus, turi turėti gamybos leidimą. Siekiant, 
kad saugumo priemonės būtų veiksmingos, tik gamybos leidimų turėtojams, kurie 
patys nėra originalaus vaisto gamintojai, turėtų būti leista, laikantis griežtų sąlygų, 
nuimti, pakeisti ar uždėti minėtas saugumo priemones. Kitaip tariant, produktą 
perpakuojant saugumo priemonės turėtų būti pakeistos lygiavertėmis saugumo 
priemonėmis. Šiuo tikslu turėtų būti aiškiai apibrėžta, ką reiškia terminas 
„lygiavertis“. Taikant šias griežtas sąlygas turėtų būti užtikrintos adekvačios 
apsaugos nuo falsifikuotų vaistų patekimo į platinimo tinklą priemonės siekiant 
apsaugoti pacientus, taip pat prekybos leidimų turėtojų ir gamintojų interesus.

(13) Gamybos leidimų turėtojai, kurie perpakuoja vaistus, turėtų būti visiškai atsakingi už 
žalą tais atvejais ir tokiomis sąlygomis, kurie nustatyti 1985 m. liepos 25 d. 
Direktyvoje 85/374/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo1. 

(14) Siekiant padidinti tiekimo tinklo patikimumą, didmeniniai platintojai turėtų ▌tikrinti, 
ar produktus jiems tiekiantys didmeniniai platintojai turi leidimus.

(15) Turi būti patikslintos vaistų eksportui iš Europos Sąjungos taikomos nuostatos ir 
nuostatos, taikomos vaistams įvežti į Sąjungą tik siekiant juos eksportuoti. Pagal 
Direktyvą 2001/83/EB asmuo, eksportuojantis vaistus, yra didmeninis platintojas. 
Taigi didmeniniams platintojams taikomos taisyklės ir gera platinimo praktika 
turėtų aprėpti visą šią veiklą, kai ji vykdoma Sąjungos teritorijoje, įskaitant 
laisvosios prekybos zonas ar laisvuosius sandėlius.

(16) Siekiant skaidrumo, didmeninių platintojų, kurie, kaip tikrindama nustatė 
kompetentinga valstybės narės institucija, laikosi taikomų Sąjungos teisės aktų, 
sąrašas turėtų būti skelbiamas Sąjungos lygmens duomenų bazėje.

(17) Visų veikėjų, susijusių su vaistų ir jų sudedamųjų dalių gamyba ir tiekimu, tikrinimo 
ir kontrolės taisyklės turėtų būti tiksliai paaiškintos ir konkrečiai pritaikytos 
skirtingiems veikėjams. Tai neturėtų trukdyti valstybėms narėms atlikti papildomus 
tikrinimus, kai, jų manymu, tai būtina. 

▌

(18) Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti vienodą žmonių sveikatos apsaugos lygį ir išvengti 
vidaus rinkos iškraipymų, turėtų būti įtvirtinti vaistų gamybos bei didmeninio 

                                               
1 OL L 210, 1985 8 7, p. 29.



platinimo leidimų turėtojų ir veikliųjų medžiagų gamintojų ir platintojų tikrinimo 
darnieji principai ir gairės. Šie suderinti principai ir gairės taip pat turėtų padėti 
užtikrinti esamų savitarpio pripažinimo susitarimų su trečiosiomis šalimis taikymą, 
kuris pagrįstas veiksmingu tikrinimu ir įgyvendinimu visoje Sąjungoje.

(19) Veikliųjų medžiagų gamybos įmonės turėtų būti tikrinamos ne tik tada, kai įtariama, 
kad nesilaikoma taisyklių, bet ir atsižvelgiant į rizikos analizę.

(20) Vaistų veikliųjų medžiagų gamintojas turėtų laikytis geros gamybos praktikos,
nesvarbu, ar šios medžiagos gaminamos Sąjungoje, ar importuojamos. Jeigu vaistų 
veikliosios medžiagos gaminamos trečiosiose šalyse, turėtų būti užtikrinta, kad 
remiantis teisinėmis nuostatomis, kurios taikomos į Sąjungą eksportuoti skirtų 
veikliųjų medžiagų gamybai, įskaitant tikrinimo ir įgyvendinimo taisykles, 
užtikrinama tokio pat lygio visuomenės sveikata, kaip ir remiantis Sąjungos teisės 
aktais.

(21) Neteisėtas vaistų pardavimas visuomenei internetu kelia didelę grėsmę visuomenės 
sveikatai, kadangi taikant šį prekybos būdą falsifikuoti vaistai pasiekia visuomenę.
Remiantis šia direktyva turėtų būti sprendžiama, kaip užkirsti kelią šiai grėsmei. 
Siekiant šio tikslo turėtų būti atsižvelgta į tai, kad specifinės mažmeninio vaistų 
tiekimo visuomenei sąlygos nesuderintos Sąjungos lygiu, taigi valstybės narės gali 
nustatyti vaistų tiekimo visuomenei sąlygas atsižvelgdamos į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau  SESV) nustatytus apribojimus. 

(22) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau  Teisingumo Teismas), tirdamas 
vaistų mažmeninio tiekimo sąlygas, pripažino, kad vaistai yra išskirtinio pobūdžio 
produktai ir nuo kitų prekių skiriasi tuo, kad daro gydomąjį poveikį. Teisingumo 
Teismas taip pat pabrėžė, kad žmonių sveikata ir gyvybė – didžiausias turtas ir 
interesas iš visų, kurie saugomi pagal SESV, ir kad valstybės narės turi nustatyti, 
kokio lygio visuomenės apsaugą jos pageidauja užtikrinti, ir numatyti būdą, kuriuo 
šis lygis būtų pasiektas. Kadangi šis lygis skirtingose valstybėse narėse gali būti 
nevienodas, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama savo nuožiūra spręsti dėl vaistų 
tiekimo visuomenei savo teritorijoje sąlygų.

(23) Kalbant konkrečiau, atsižvelgiant į grėsmę visuomenės sveikatai ir į valstybėms 
narėms suteiktus įgaliojimus nustatyti visuomenės sveikatos apsaugos lygį, remiantis 
Teisingumo Teismo praktika pripažįstama, kad iš principo valstybės narės gali 
apriboti mažmeninę prekybą vaistais ir leisti jais prekiauti tik vaistininkams. 

(24) Taigi vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos galimybės nustatyti visuomenės sveikatos apsauga grindžiamas 
mažmeninio vaistų, kuriuos dalyvaujant informacinės visuomenės tarnyboms 
siūloma įsigyti nuotolinės prekybos būdu, tiekimo sąlygas. Taikant šias sąlygas 
neturėtų būti nepagrįstai ribojama vidaus rinkos veikla.

(25) Visuomenei turėtų būti padedama atpažinti tinklavietes, kuriose teisėtai siūloma 
įsigyti vaistų nuotolinės prekybos būdu. Turėtų būti sukurtas visoje Sąjungoje 
atpažįstamas logotipas, pagal kurį būtų galima atpažinti valstybę narę, kurioje yra 
įsisteigęs asmuo ar organas, siūlantys įsigyti vaistų nuotoliniu būdu. Komisija turėtų 
sukurti šio logotipo projektą. Tinklavietės, kuriose visuomenei siūloma įsigyti vaistų 
nuotoliniu būdu, turėtų būti susietos su atitinkamos kompetentingos institucijos 
tinklaviete. Valstybių narių kompetentingos institucijos, taip pat Europos vaistų 
agentūra (toliau – agentūra) turėtų paaiškinti, kam naudojamas minėtasis logotipas. 



Visos šios tinklavietės turėtų būti susietos, kad visuomenė būtų išsamiai 
informuojama.

(26) Be to, Komisija, bendradarbiaudama su agentūra ir valstybėmis narėmis, turėtų 
rengti informavimo kampanijas, kad įspėtų apie riziką perkant internetu vaistus iš 
neteisėtų šaltinių.

(27) Valstybės narės turėtų taikyti veiksmingas bausmes už veiksmus, susijusius su 
falsifikuotais vaistais, atsižvelgdamos į šių produktų pavojų visuomenės sveikatai.

(28) Vaistų falsifikavimas yra visame pasaulyje aktuali problema, tad siekiant užtikrinti, 
kad kovos su falsifikavimu strategijos būtų veiksmingos, ypač kai jos susijusios su 
šių produktų tiekimu internetu, būtinas veiksmingas ir aktyvus tarptautinis 
koordinavimas ir bendradarbiavimas. Siekdamos šių tikslų, Komisija ir valstybės 
narės turėtų glaudžiai bendradarbiauti ir remti tarptautinių forumų, pvz., Europos 
Tarybos, Europolo ir Jungtinių Tautų, darbą šiuo klausimu. Be to, Komisija, atidžiai 
derindama veiksmus su valstybėmis narėmis, turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis, kad viso pasaulio mastu būtų 
veiksmingai kovojama su prekyba falsifikuotais vaistais.

(29) Šia direktyva nedaromas poveikis nuostatoms dėl intelektinės nuosavybės teisių ir 
visų pirma siekiama užkirsti falsifikuotiems vaistams kelią į teisėtą platinimo tinklą.

(30) Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus siekiant papildyti Direktyvos 2001/83/EB, iš dalies pakeistą
remiantis šia direktyva, nuostatas dėl geros veikliųjų medžiagų gamybos ir platinimo 
praktikos, dėl išsamių taisyklių, taikomų į Sąjungą įvežtiems, tačiau ne 
importuotiems vaistams, ir dėl apsaugos priemonių. Labai svarbu, kad 
parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų 
lygiu. Komisija, rengdama ir sudarydama deleguotus teisės aktus, turėtų užtikrinti, 
kad informacija ir atitinkami dokumentai būtų vienu metu, reikiamu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

(31) Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turi būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai tvirtinti reguliavimo pagrindo, kuris taikomas iš trečiųjų 
šalių į Sąjungą eksportuojamų veikliųjų medžiagų gamybai, vertinimo priemones, 
taip pat įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su bendru logotipu, skirtu tinklavietėms, 
kuriose visuomenei teisėtai nuotoliniu būdu siūloma įsigyti vaistų, atpažinti. Šiais
įgaliojimai turėtų būti naudojamasi vadovaujantis ... Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos 
kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai1, nuostatomis.

(32) Taikant pagal šią direktyvą nustatytas saugumo priemones būtina iš esmės koreguoti 
gamybos procesus. Norint atlikti šias korekcijas, turi būti užtikrinti pakankamai ilgi 
saugumo priemonių taisyklių taikymo terminai ir jie turėtų būti skaičiuojami nuo 
deleguotų teisės aktų, pagal kuriuos nustatytos išsamios su šiomis saugumo 
priemonėmis susijusios nuostatos, paskelbimo dienos. Be to, būtina atsižvelgti į 
valstybes nares, kuriose jau veikia nacionalinės sistemos. Šioms valstybėms narėms 
turėtų būti suteiktas papildomas pereinamasis laikotarpis prisitaikyti prie suderintos 
Sąjungos sistemos.

                                               
1 OL: prašome įrašyti dokumente COD 2010/0051 pateikto reglamento numerį, datą ir 

paskelbimo nuorodą.



▌

(33) Kadangi valstybės narės šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti vaistų vidaus rinkos 
veikimą, kartu užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos apsaugos nuo falsifikuotų
vaistų ▌arba vaistų, kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti, lygį, reikiamai pasiekti 
negali ▌ir kadangi dėl šio tikslo masto, to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
Sąjunga gali imtis priemonių, laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui 
pasiekti.

(34) Svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos, Komisija ir agentūra 
bendradarbiautų siekdamos užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija apie 
taikomas kovos su vaistų falsifikavimu priemones, įskaitant apie galiojančias 
bausmių sistemas. Šiuo metu šie mainai vyksta dalyvaujant teisėsaugos pareigūnų 
darbo grupei. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pacientų ir vartotojų 
organizacijos būtų nuolat informuojamos apie teisėsaugos veiksmus tiek, kiek tai 
reikalinga operatyviniais tikslais.

(35) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros1 34 punktą valstybės narės 
skatinamos savo ir Sąjungos labui parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios 
direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir tas lenteles viešai 
paskelbti.

(36) Direktyvos 2001/83/EB nuostatos dėl farmakologinio budrumo neseniai iš dalies 
pakeistos Direktyvos 2010/84/ES2 nuostatomis. Pagal šią direktyvą, be kita ko, iš 
dalies pakeisti 111 straipsnis dėl tikrinimų ir 116 straipsnis dėl prekybos leidimų 
sustabdymo, atšaukimo ir keitimo tam tikromis aplinkybėmis. Be to, į jos 121a, 121b 
ir 121c straipsnius įtrauktos nuostatos dėl deleguotų teisės aktų. Remiantis šia 
direktyva būtini kai kurie tolesni ir papildomi šių straipsnių pakeitimai.

(37) ▌Direktyvą 2001/83/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2001/83/EB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) po 2 punkto įterpiami šie punktai:

„2a. Falsifikuotas vaistas:

Bet koks vaistas, kai neteisingai nurodyta: 

a) jo tapatybė, įskaitant jo pakuotę ir ženklinimą, pavadinimą, sudėtį 
atsižvelgiant į bet kurią jo sudedamąją dalį, įskaitant pagalbines 
medžiagas, ir stiprumą, ir (arba)

                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 OL L 348, 2010 12 31, p.74



b) jo šaltinis, įskaitant gamintoją, pagaminimo šalį, kilmės šalį, 
leidimo prekiauti turėtoją, ir (arba)

c) jo istorija, įskaitant registravimo duomenis ir su platinimo tinklais, 
kuriais naudotasi, susijusius dokumentus.

Į šią apibrėžtį neįtraukti netyčiniai defektai ir ji netaikoma, kai esama teisės 
aktų dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. 

2b. Veiklioji medžiaga: 

Bet kuri medžiaga ar medžiagų mišinys, skirtas vaistui gaminti, kuris, 
naudojamas šios gamybos tikslais, tampa šio vaisto veikliąja medžiaga, 
turinčią turėti farmakologinį, imunologinį ar metabolinį poveikį, kai 
siekiama atkurti, koreguoti ar keisti fiziologines funkcijas arba nustatyti 
medicininę diagnozę.“

b) Po 3 punkto įrašomas šis punktas:

„3a. Pagalbinė medžiaga:

Bet kuri vaisto sudėtinė medžiaga, kuri nėra veiklioji arba pakuotės 
medžiaga.“

c) Po 17 punkto įterpiamas šis punktas:

„17a. ▌Vaistų tarpininko veikla:

Išskyrus šio straipsnio 17 punkte nurodytą didmeninį platinimą, veikla,
susijusi su vaistų pirkimu ar pardavimu, kuri neapima fizinio jų tvarkymo ir 
kurią sudaro savarankiškas tarpininkavimas kito juridinio ar fizinio asmens 
vardu ▌.“

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

“3. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 4 dalies, šios direktyvos 
IV antraštinė dalis taikoma vaistų, skirtų tik eksportuoti, tarpinių 
produktų, veikliųjų ir pagalbinių medžiagų gamybai.“

b) Įterpiama ši dalis:

“4. 1 dalimi nedaromas poveikis 52b ir 85a straipsniams.“

3) Po 8 straipsnio 3 dalies h punkto įterpiamas šis punktas:

„ha) rašytinis patvirtinimas, kad vaisto gamintojas atliko auditą, kaip 
reikalaujama pagal 46 straipsnio f punktą, kurio metu patikrino, ar 
veikliosios medžiagos gamintojas laikėsi geros gamybos praktikos principų 
ir gairių. Rašytiniame patvirtinime nurodomas audito laikas ir 
deklaruojamos audito išvados, kuriomis remiantis patvirtinama, kad 
gamyba atitinka geros gamybos praktikos principus ir gaires.“

4) 40 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:



“4. Valstybės narės įtraukia informaciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytą 
leidimą į Sąjungos duomenų bazę, kuri nurodyta 111 straipsnio 6 dalyje.“

5) 46 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) f ▌pakeičiamas taip:

„f) laikytis vaistų geros gamybos praktikos principų bei gairių ir ▌naudoti 
tik veikliąsias medžiagas, pagamintas pagal veikliųjų medžiagų geros 
gamybos praktikos principus ir platintas pagal veikliųjų medžiagų 
geros platinimo praktikos principus. Šiuo tikslu gamybos leidimo 
turėtojas pats patikrina, ar veikliosios medžiagos gamintojas ir 
platintojai laikėsi geros gamybos ir geros platinimo praktikos 
principų, atlikdamas auditą veikliosios medžiagos gamintojo gamybos 
ir platintojų platinimo vietose, arba, nepažeisdamas jo atsakomybės, 
kaip numatyta pagal šią direktyvą, tai padaro subjektas, su kuriuo 
gamybos leidimo turėtojas sudaro sutartį.

Gamybos leidimo turėtojas užtikrina, kad pagalbinės medžiagos 
tinkamos naudoti vaistams, ir šiuo tikslu atlieka oficialiu rizikos 
vertinimu pagal taikytinas gaires, kurios nurodytos 47 straipsnio 
penktojoje pastraipoje, grindžiamą atitinkamos geros praktikos 
vertinimą atsižvelgdamas į kitus tinkamus kokybės sistemos 
reikalavimus ir užtikrindamas, kad laikomasi atitinkamos geros 
gamybos praktikos bei patvirtindamas tai dokumentais. Gamybos 
leidimo turėtojas, atlikdamas šį rizikos vertinimą, atsižvelgia į 
pagalbinių medžiagų kilmę ir paskirtį bei į ankstesnius incidentus.“

b) papildoma šiais punktais:

„g) nedelsiant pranešti kompetentingai institucijai ir prekybos leidimo 
turėtojui, jeigu jis sužino, kad vaistai, kuriems taikomas šis gamybos 
leidimas, yra, arba įtaria, kad jie gali būti falsifikuoti, nesvarbu, ar šie 
produktai platinami naudojantis teisėtu tiekimo tinklu, ar 
nelegaliomis priemonėmis, įskaitant neteisėtą pardavimą naudojantis 
informacinės visuomenės priemonėmis.

h) patikrinti, ar gamintojus, importuotojus ir platintojus, iš kurių jie 
gauna veikliąsias medžiagas, yra užregistravusi valstybės narės, 
kurioje šie subjektai įsisteigę, kompetentinga institucija.

i) patikrinti veikliųjų ir pagalbinių medžiagų autentiškumą ir kokybę.“

6) Po 46a straipsnio įterpiamas šis ▌straipsnis:

„46b straipsnis

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, kad, jų teritorijose 
gaminant, importuojant ir platinant veikliąsias medžiagas, ▌įskaitant ir 
eksportuoti skirtas veikliąsias medžiagas, būtų laikomasi geros veikliųjų 
medžiagų gamybos ir jų platinimo praktikos.

2. Veikliąsias medžiagas ▌galima importuoti tik jei įvykdomos toliau nurodytos 
sąlygos:



a) veikliosios medžiagos pagamintos laikantis geros gamybos praktikos 
standartų, prilygstančių bent Sąjungos pagal 47 straipsnį nustatytiems 
standartams; ir

b) kartu su veikliosiomis medžiagomis pateikiamas eksportuojančios 
trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtinimas raštu:

i) kad eksportuojamą veikliąją medžiagą gaminančiai įmonei 
taikomi geros gamybos praktikos standartai prilygsta bent 
Sąjungos pagal 47 straipsnį nustatytiems standartams;

ii) susijusioje įmonėje nuolat taikoma griežta ir skaidri kontrolė ir 
joje veiksmingai įgyvendinama gera gamybos praktika, įskaitant 
pakartotinius tikrinimus ir tikrinimus iš anksto neįspėjus, ir taip 
užtikrinama visuomenės sveikatos apsauga, kuri prilygsta bent 
Sąjungos standartams, ir 

iii) nustačius, kad nesilaikoma reikalavimų – kad eksportuojanti 
trečioji šalis nedelsdama informuoja Sąjungą.

Šis rašytinis patvirtinimas teikiamas nedarant poveikio pareigoms, 
nustatytoms pagal 8 straipsnį ir 46 straipsnio f punktą.

3. Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas reikalavimas netaikomas, jei 
eksportuojanti šalis įtraukta į sąrašą, nurodytą šio straipsnio
111b straipsnyje.“

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai siekiama užtikrinti vaistų prieinamumą, 
kuriai nors valstybei narei patikrinus eksportui skirtą veikliąją medžiagą 
gaminančią gamyklą ir nustačius, kad ši gamykla laikosi geros gamybos 
principų ir gairių, nustatytų pagal 47 straipsnį, bet kuri valstybė narė gali 
netaikyti šio straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto reikalavimo laikotarpiu, 
kuris neviršija geros gamybos praktikos pažymėjimo galiojimo laiko. 
Valstybės narės, kurios pasinaudoja šia galimybe, apie tai praneša 
Komisijai.“

7) 47 straipsnio trečioji ir ketvirtoji pastraipos pakeičiamos taip:

„Veikliųjų medžiagų ▌, nurodytų 46 straipsnio f punkte ir 46b straipsnyje, geros 
gamybos praktikos principus ir gaires Komisija nustato naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktais pagal 121a straipsnį bei laikydamasi 121b ir 
121c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Veikliųjų medžiagų geros platinimo praktikos principus, nurodytus 46 straipsnio f 
punkte, Komisija priima kaip gaires.

Komisija priima oficialaus rizikos vertinimo, reikalingo tikrinant, ar laikomasi 
atitinkamos geros pagalbinių medžiagų gamybos praktikos, nurodytos 46 straipsnio 
2 dalies f punkte, gaires.

8) Po 47 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„47a straipsnis 



1. 54 straipsnio o punkte nurodytos saugumo priemonės negali būti iš dalies 
ar visai pašalintos arba paslėptos, išskyrus atvejus, kai laikomasi toliau 
nurodytų sąlygų:

a) prieš iš dalies ar visai pašalindamas arba paslėpdamas minėtas 
saugumo priemones, gamybos leidimo turėtojas patikrina atitinkamų 
vaistų tapatumą, taip pat ar nepažeista jų pakuotė;

b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 straipsnio o punkto, pakeisdamas 
šias saugumo priemones kitomis saugumo priemonėmis, kuriomis 
kokybės ir kiekio aspektu lygiavertiškai galima identifikuoti vaistus, 
nustatyti jų tapatumą ir įrodyti, kad pakuotė pažeista, tačiau tai daro 
neatidarydamas pirminės pakuotės, nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje.

Saugumo priemonės laikomos lygiavertiškomis, jei įvykdomos šios
sąlygos:

– jos atitinka reikalavimus, nustatytus deleguotuose teisės 
aktuose, nurodytuose 54a straipsnio 3 dalyje, ir

– jomis taip pat veiksmingai galima atpažinti vaistus, nustatyti 
jų tapatumą ir užkirsti kelią pakuočių pažeidimams;

c) šios operacijos atliekamos laikantis galiojančios vaistų geros gamybos 
praktikos; ir

d) saugumo priemonių keitimą prižiūri kompetentinga institucija.

2. Gamybos leidimų turėtojai, įskaitant vykdančius veiklą, aprašytą šio 
straipsnio 1 dalyje, laikomi gamintojais ir todėl atsakingais už žalą tais 
atvejais ir tokiomis sąlygomis, kurie nustatyti Direktyvoje 85/374/EEB.“

9) 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta pastraipa įterpiama prieš antrą pastraipą:

„▌Jei vaistai skirti pateikti Sąjungos rinkai – kvalifikuotas specialistas, nurodytas 48 
straipsnyje, užtikrina, kad prie pakuotės būtų pritvirtintos 54 straipsnio o punkte 
nurodytos saugumo priemonės.“

10) Po 52 straipsnio įterpiami šie straipsniai:

„52a straipsnis

1. Sąjungoje įsikūrę veikliųjų medžiagų importuotojai, gamintojai ir platintojai
registruoja savo veiklą valstybės narės, kurioje jie įsikūrę, kompetentingoje 
institucijoje.

2. Paraiškoje pateikiama bent ši informacija:

– pavardė arba pavadinimas ir nuolatinis adresas;

– veiklioji medžiaga (veikliosios medžiagos) kurią (kurias) ketinama 
importuoti, gaminti arba platinti;

– informacija, susijusi su patalpomis, kuriose bus vykdoma veikla, ir 
technine įranga, kuri bus naudojama.



3. Subjektai, nurodyti 1 dalyje, pateikia paraišką kompetentingai institucijai 
bent 60 dienų prieš numatomą savo veiklos pradžią.

4. Kompetentinga institucija, remdamasi rizikos vertinimu, gali nuspręsti 
atlikti patikrinimą. Jei kompetentinga institucija per 60 dienų praneša 
pareiškėjui, kad bus atliekamas patikrinimas, veikla nepradedama, kol 
kompetentinga institucija nepraneša pareiškėjui, kad šis gali pradėti savo 
veiklą. Jei kompetentinga institucija per 60 dienų nuo paraiškos gavimo 
nepraneša pareiškėjui, kad bus atliekamas patikrinimas, pareiškėjas gali 
pradėti savo veiklą.

5. Subjektai, nurodyti 1 dalyje, kasmet pateikia kompetentingai institucijai 
įvykusių pokyčių, susijusių su informacija, esančia paraiškoje, aprašą. Apie 
pokyčius, kurie gali turėti įtakos gaminamos, importuojamos arba 
platinamos veikliosios medžiagos kokybei ar saugai, būtina pranešti 
nedelsiant.

6. Subjektai, kurie pradėjo savo veiklą anksčiau nei... , pateikia registracijos 
paraišką kompetentingai institucijai ne vėliau kaip ....

7. Valstybės narės įtraukia informaciją apie registracijos paraišką, nurodytą 
šio straipsnio 2 dalyje, į Sąjungos duomenų bazę, nurodytą 111 straipsnio 6 
dalyje.

8. Šis straipsnis nepažeidžia 111 straipsnio.

52b straipsnis

1. Nepaisant 2 straipsnio 1 dalies ir nepažeidžiant VII antraštinės dalies 
valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos neleisti, kad įvežti į 
Sąjungą vaistai, neskirti pateikti Sąjungos rinkai, patektų į apyvartą, jei yra 
pakankamas pagrindas manyti, kad šie vaistai ▌ yra falsifikuoti.

2. Siekdama nustatyti priemones, nurodytas 1 dalyje, Komisija, naudodamasi 
teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 121a straipsnį bei laikydamasi 
121b ir 121c straipsniuose nustatytų sąlygų gali priimti priemones, 
papildančias 1 dalį, susijusias su kriterijais, kuriais reikia remtis, ir 
tikrinimais, kuriuos reikia atlikti, kai vertinamas vaistas, kuris gali būti 
falsifikuotas ir kuris įvežamas į Sąjungą neketinant jo pateikti į rinką.“

11) 54 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

„o) vaistų, išskyrus radioaktyviuosius preparatus, nurodytus 54 straipsnio 1 
dalyje, saugumo priemonės, kuriomis naudodamiesi didmeniniai platintojai 
ir asmenys, turintys leidimą arba įgalioti tiekti vaistus visuomenei, gali:

– patikrinti jų tapatumą; ir ▌

– identifikuoti atskiras pakuotes taip pat įtaisus, leidžiančius patikrinti, 
ar išorinė pakuotė nepažeista.“

12) Po 54 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:
                                               
 OL: prašome įrašyti šios nuostatos taikymo datą.
 OL: prašome įrašyti 60 dienų po minėtos taikymo datos.



„54a straipsnis

1. Receptiniai vaistai turi 54 straipsnio o punkte nurodytas saugumo priemones,
išskyrus atvejus, kai jie įrašyti į sąrašą laikantis tvarkos, nurodytos šio 
straipsnio 3 dalies b punkte.

Nereceptiniai vaistai neturi 54 straipsnio o punkte nurodytų saugumo 
priemonių, išskyrus atvejus, kai taikant išimtį jie įrašyti į sąrašą laikantis 
tvarkos, nurodytos šio straipsnio 3 dalies b punkte, jei įvertinus nustatyta, 
kad yra šių vaistų falsifikavimo rizika.

2. Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 121a 
straipsnį bei laikydamasi 121b ir 121c straipsniuose nustatytų sąlygų,
patvirtina priemones, papildančias 54 straipsnio o punkto nuostatas, 
siekdama nustatyti išsamias saugumo priemonių, nurodytų 54 straipsnio o 
punkte, naudojimo taisykles. 

▌

3. Šiais tikslais deleguotuose teisės aktuose nustatoma:

a) saugumo priemonių, nurodytų 54 straipsnio o dalyje, leidžiančių 
patikrinti vaistų tapatumą ir identifikuoti atskiras pakuotes, unikalaus 
identifikatoriaus charakteristikos ir techninės sąlygos; nustatant 
saugumo priemones reikia deramai atsižvelgti į ekonominį 
veiksmingumą;

b) sąrašas, kuriame išvardyti vaistai ar vaistų kategorijos kuriems, kai jie 
yra receptiniai vaistai, saugumo priemonės, nurodytos 54 straipsnio o 
punkte, netaikomos, ir kai jie yra nereceptiniai vaistai, šios priemonės 
taikomos, atsižvelgiant į falsifikavimo riziką, susijusią su vaistais ir 
vaistų kategorijomis, pagrįstą bent šiais kriterijais:

i) vaistų kaina ir pardavimo apimtimi;

ii) Sąjungoje ir trečiosiose šalyse užregistruotų vaistų 
falsifikavimo atvejų skaičiumi ir dažniu praeityje ir šių atvejų 
raida;

iii) susijusių vaistų ypatumais;

iv) ligų, kurios jais gydomos, sunkumu;

v) kita galima rizika visuomenės sveikatai;

c) tvarka, kurios laikydamosi nacionalinės kompetentingos institucijos 
praneša Komisijai apie vaistus, kurie gali būti falsifikuojami arba 
laikoma, kad jų falsifikavimo pavojaus nėra, ir skubaus šių pranešimų 
vertinimo ir atitinkamų sprendimų priėmimo sistema siekiant taikyti b 
punkto nuostatas;

d) sąlygas, pagal kurias gamintojai, didmeniniai platintojai, vaistininkai 
ir asmenys, turintys leidimą arba įgalioti tiekti vaistus visuomenei, taip 
pat kompetentingos institucijos tikrintų saugumo priemones, 
nustatytas 54 straipsnio o punkte. Šios nuostatos leistų patikrinti 



kiekvienos tiekiamų vaistų pakuotės tapatumą, kaip nurodyta šio 
straipsnio 1 dalyje, ir nustatyti šio tikrinimo apimtį. Patvirtinant šias 
nuostatas atsižvelgiama į tiekimo tinklo valstybėse narėse ypatybes, 
taip pat į būtinybę užtikrinti, kad taikomų tikrinimo priemonių 
poveikis atskiriems tiekimo tinklo dalyviams būtų proporcingas. 

e) nuostatomis dėl informacijos kaupyklų, kuriose būtų saugoma 
informacija apie saugumo priemones, reikalingas vaistams atpažinti ir 
nustatyti jų tapatumą, kaip numatyta 54 straipsnio o punkte, sistemos 
sukūrimo, valdymo ir prieinamumo. Informacijos kaupyklų sistemos 
išlaidas padengia vaistų, kuriems taikomos saugumo priemonės, 
gamybos leidimų turėtojai.

4. 3 dalyje nustatytomis priemonėmis reikia tinkamai atsižvelgti bent į visus 
toliau išvardytus aspektus:

i) asmens duomenų apsaugą, kaip numatyta pagal Sąjungos teisės 
aktus;

ii) teisėtus komercinės slaptos informacijos apsaugos interesus;

iii) duomenų, gautų naudojant apsaugos priemones, nuosavybę ir 
slaptumą;

iv) sistemos ekonominį efektyvumą.

5. Nacionalinės kompetentingos institucijos praneša Komisijai apie 
nereceptinius vaistus, kurie, jų nuomone, gali būti falsifikuojami, ir gali 
pranešti apie vaistus, kuriems, jų nuomone, nekyla falsifikavimo pavojus 
pagal kriterijus, nustatytus šio straipsnio 3 dalies b punkte.

6. Valstybė narė gali išplėsti unikalaus identifikatoriaus, nurodyto 54 
straipsnio o punkte, taikymo sritį visiems receptiniams vaistams arba 
kompensuojamiems vaistams, kompensacijos arba farmakologinio budrumo 
tikslais.

Valstybė narė gali naudotis informacija, saugoma kaupyklų sistemoje, 
nurodytoje šio straipsnio 3 dalies e punkte, kompensacijos, farmakologinio 
budrumo arba farmakologinės epidemiologijos tikslais.

Valstybė narė gali išplėsti 54 straipsnio o punkte nurodytų įtaisų, 
neleidžiančių pažeisti pakuotės, taikymo sritį, įtraukiant kitų rūšių vaistus, 
pacientų saugumo tikslais.“

13) 57 straipsnyje pirmos dalies ketvirtoji įtrauka pakeičiama taip:

„– ▌ atpažinimą ir tapatumą pagal 54a straipsnio 6 dalį.“

14) VII antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

„Didmeninis vaistų platinimas ir tarpininkavimas“;

15) 76 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:



„3. Bet kuris platintojas, nebūdamas leidimo prekiauti turėtoju, 
importuojantis produktą iš kitos valstybės narės, praneša leidimo 
prekiauti turėtojui ir valstybės narės, į kurią produktas bus 
importuotas, kompetentingai institucijai 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 aktuose, įskaitant mokesčius, mokėtinus 
kompetentingoms institucijoms už pranešimo tyrimą.“

b) papildoma šia dalimi:

„4. 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 Sąjungos teisės aktuose, tikrinimą.“

16) 77 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad vaistų 
didmeniniam platinimui reikia turėti leidimą vaistų didmenininko 
veiklai, kuriame nurodoma jų teritorijoje, kurioje šis leidimas galioja, 
esančios patalpos.“

b) 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4. Valstybės narės ▌ įtraukia informaciją apie leidimą, nurodytą 1 dalyje, į 
111 straipsnio 6 dalyje nurodytą Sąjungos duomenų bazę. Komisijai 
arba bet kuriai valstybei narei pareikalavus valstybės narės pateikia visą 
reikalaujamą informaciją apie atskirus leidimus, kuriuos jos yra 
išdavusios pagal 1 dalį.

5. Atsakomybė už asmenų ir įstaigų, turinčių leidimą verstis vaistų 
didmenininko veikla, patikrinimus ir jų patalpų inspekciją tenka tą 
leidimą, susijusį su jos teritorijoje esančiomis patalpomis, išdavusiai 
valstybei narei.“

17) 80 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pridedamas šis punktas:

„ca) jie turi patikrinti, ar jų įsigyti vaistai nefalsifikuoti, t. y. patikrinti 
išorinės pakuotės saugumo priemonę, kaip nustatyta pagal 
deleguotuosius teisės aktus, nurodytus 54a straipsnio 2 dalyje;“

b) e punktas pakeičiamas taip:

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



– data,

– vaisto pavadinimas,

– gautų, tiektų vaistų ar vaistų, kurie buvo prekybos 
tarpininkavimo objektas, kiekis;

– tiekėjo arba prireikus krovinio gavėjo pavadinimas ir adresas;

– vaistų siuntos numeris bent jau produktų, kuriems taikomos 
saugumo priemonės, nustatytos pagal 54 straipsnio o punktą, 
atveju;“

c) pridedami šie punktai:

„h) savo veiklos atžvilgiu jie turi turėti kokybės sistemą, apimančią 
atsakomybę, procedūras ir rizikos valdymą;

i) jie turi informuoti kompetentingą instituciją ir, prireikus, leidimo 
prekiauti vaistais turėtoją apie gautus arba siūlomus produktus, kurie, 
kaip jie nustato arba įtaria, yra falsifikuoti vaistai.“ 

d) pridedamos šios pastraipos:

Taikant b punktą, ▌kai vaistai gaunami iš kito didmeninio platintojo, 
didmeninio platinimo leidimo turėtojai turi patikrinti ▌, ar vaistus tiekiantis 
didmeninis platintojas laikosi geros platinimo praktikos principų ir gairių, 
taip pat patikrinti, ar pastarasis turi didmeninio platinimo leidimą.

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 tarpininkavimo paslaugomis, 
didmeninio platinimo ir tarpininkavimo leidimo turėtojai privalo patikrinti, 
ar susiję subjektai atitinka reikalavimus, nustatytus pagal šią direktyvą.“

18) 82 straipsnio pirma pastraipa papildoma šia įtrauka:

„– vaistų siuntos numeris bent jau produktų, kuriems taikomos saugumo 
priemonės, nustatytos pagal 54a straipsnį, atveju;“

19) Po 85 straipsnio įterpiami šie straipsniai:

„85a straipsnis

Didmeniškai platinant trečiosiose šalyse, 76 straipsnis ir 80 straipsnio c▌ punktas 
netaikomi. Jeigu vaistai gaunami tiesiai iš trečiosios šalies, 80 straipsnio b punktas taip 
pat netaikomas. Reikalavimai, nustatyti 82 straipsnyje, taikomi tiekiant vaistus 
asmenims trečiosiose šalyse, turintiems leidimą arba įgaliotiems tiekti vaistus 
visuomenei.

85b straipsnis



1. Prekybos vaistais tarpininko veikla užsiimantys asmenys užtikrina, kad pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 arba pagal šią direktyvą valstybės narės 
kompetentingos institucijos yra suteikusios leidimą tarpininkauti dėl 
atitinkamų vaistų.

Jie privalo turėti nuolatinį adresą arba būti nurodę, kur kreiptis Sąjungoje, 
kad būtų užtikrinta, jog kompetentingos institucijos gali tiksliai nustatyti jų 
verslo vietą, palaikyti su jais ryšį ir prižiūrėti jų veiklą.

80 straipsnio d-i punktuose nustatyti reikalavimai taikomi prekybos vaistais 
tarpininkams.

2. Asmenys gali užsiimti vaistų prekybos tarpininkavimo veikla tik jei juos 
įregistravo valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinis adresas, nurodytas 1 
dalyje, kompetentinga institucija. Jie registruoja bent jau savo pavardę ir 
pavadinimą bei nuolatinį adresą. Be reikalo negaišdami, jie praneša 
kompetentingai institucijai apie visus šios informacijos pokyčius.

Asmenys, pradėję  vykdyti vaistų prekybos tarpininkavimo veiklą anksčiau 
nei... , registruoja šią veiklą kompetentingoje institucijoje ne vėliau kaip 
....

Kompetentinga institucija įrašo informaciją, susijusią su asmeniu, kuris 
verčiasi prekybos vaistais tarpininkavimu, į registrą, kuriuo galima viešai 
naudotis.

3. Gairėse, nurodytose 84 straipsnyje, yra specialios nuostatos dėl 
tarpininkavimo.

4. Šis straipsnis nepažeidžia 111 straipsnio. Atsakomybė už patikrinimų, 
nurodytų šiame straipsnyje, atlikimą tenka valstybei narei, kurioje 
registruotas vaistų prekybos tarpininkavimu besiverčiantis asmuo.

Jei vaistų prekybos tarpininkas nesilaiko reikalavimų, nustatytų šitame 
straipsnyje, kompetentinga institucija gali nuspręsti išbraukti šį asmenį iš 
registro, nurodyto 2 dalyje. Kompetentinga institucija apie tai praneša 
atitinkamam asmeniui.“

20) Prieš VIII antraštinę dalį įterpiama ši antraštinė dalis:

„VIIa antraštinė dalis 

VIEŠA NUOTOLINĖ PREKYBA

85c straipsnis

1. Nedarant poveikio nacionalinės teisės aktams, pagal kuriuos draudžiama 
viešai siūlyti parduoti receptinius vaistus nuotoliniu būdu, naudojantis 
informacinės visuomenės paslaugomis, valstybės narės užtikrina, kad 
vaistai būtų siūlomi parduoti nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės 
visuomenės paslaugomis, kaip apibrėžiama 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos 

                                               
 OL: prašome įrašyti šio straipsnio taikymo datą.
 OL: prašome įrašyti 60 dienų nuo minėtos taikymo datos.



apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės 
taisykles teikimo tvarką1 ir šiomis sąlygomis:

a) fizinis arba juridinis asmuo arba nacionaliniuose teisės aktuose 
nustatyta įstaiga, siūlantys parduoti vaistus nuotoliniu būdu, turi 
leidimą arba yra įgalioti teikti vaistus visuomenei, taip pat ir 
nuotoliniu būdu, pagal valstybės narės, kurioje šis asmuo įsikūręs 
arba ši įstaiga įsikūrusi, nacionalinės teisės aktus;

b) a punkte nurodytas asmuo arba įstaiga pranešė valstybei narei, 
kurioje tas asmuo yra įsikūręs arba įstaiga įsikūrusi, bent šią 
informaciją:

– vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, nuolatinį vietos, 
kurioje vykdoma veikla ir iš kur tiekiami vaistai, adresą; 

– prekybos vaistais nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės 
visuomenės paslaugomis, pradžios datą;

– šiam tikslui naudojamos tinklavietės adresą ir visą atitinkamą 
informaciją, reikalingą šiai tinklavietei atpažinti;

– jei reikia, nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės 
visuomenės paslaugomis, siūlomų parduoti vaistų klasifikaciją 
pagal VI antraštinę dalį.

Prireikus ši informacija atnaujinama.

c) nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, 
siūlomi parduoti  vaistai atitinka paskirties valstybės narės 
nacionalinius teisės aktus pagal 6 straipsnio 1 dalį;

d) nedarant poveikio informavimo reikalavimams, nustatytiems 2000 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB 
dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje2, tinklavietėje, kurioje 
siūloma parduoti vaistus nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės 
visuomenės paslaugomis, pateikta bent ši informacija:

– kompetentingos institucijos arba, kaip nurodyta b punkte, tam 
tikslui paskirtos institucijos kontaktinė informacija;,

– nuoroda į įsikūrimo valstybės narės tinklavietę, nurodyta 4 
dalyje;

– bendras logotipas, nurodytas 3 dalyje, aiškiai pateikiamas 
kiekviename tinklavietės, kuri susijusi su prekyba vaistais 
nuotoliniu būdu, puslapyje. Bendras logotipas susietas su 
registruoto asmens arba įstaigos įrašu sąraše, nurodytame 4 
dalies trečioje įtraukoje.

                                               
1 OL L 204, 1998 7 21, p. 37.
2 OL L 178, 2000 7 17, p. 1



2. Valstybės narės gali dėl su visuomenės  sveikatos apsauga susijusių 
priežasčių nustatyti sąlygas mažmeninei prekybai vaistais savo teritorijoje 
nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis.

3. Nustatomas bendras logotipas, kuris atpažįstamas visoje Sąjungoje, kartu 
sudarant galimybę nustatyti valstybę narę, kurioje įsikūręs asmuo ar įstaiga, 
siūlantys parduoti vaistus nuotoliniu būdu. Šis logotipas turėtų būti aiškiai 
pateikiamas tinklavietėje, kurioje siūloma parduoti vaistus nuotoliniu būdu, 
kaip nurodyta pagal 1 dalies d punktą.

Siekdama suderinti šio bendro logotipo, skirto tinklavietėms, 
prekiaujančioms vaistais nuotoliniu būdu, naudojimą, Komisija patvirtina 
įgyvendinimo priemones, susijusias su:

– techniniais, elektroniniais ir kriptografijos reikalavimais, kad galima 
būtų įvertinti bendro logotipo autentiškumą;

– bendro logotipo dizainu.

Jei reikia, šios priemonės persvarstomos atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą. Šios priemonės priimamos taikant 121 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą.

4. Valstybės narės sukuria tinklavietę, kurioje pateikiama bent ši informacija:

– informacija apie nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius 
prekybą vaistais nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės 
visuomenės paslaugomis, įskaitant informaciją apie tai, kad valstybėse 
narėse taikoma vaistų klasifikacija ir jų tiekimo sąlygos gali skirtis;

– informacija apie bendro logotipo paskirtį;

– registruotų asmenų arba įstaigų, siūlančių parduoti vaistus nuotoliniu 
būdu, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, sąrašas, 
kaip nustatyta pagal 1 dalį, ir jų tinklaviečių adresai;

– bendro pobūdžio informacija apie pavojų, susijusį su vaistais, kurie 
visuomenei, pasinaudojant internetu, tiekiami nelegaliai.

Šioje tinklavietėje pateikiama nuoroda į tinklavietę, nurodytą 5 dalyje.

5. Agentūra sukuria tinklavietę, kurioje teikiama informacija, nurodyta 4 
dalies 2 ir 4 įtraukose, informacija apie Sąjungos teisės aktus dėl 
falsifikuotų vaistų, taip pat nuorodos į valstybių narių tinklavietes. 
Agentūros tinklavietėje aiškiai nurodoma, kad valstybių narių tinklavietėse 
pateikiama informacija apie asmenis arba įstaigas, kuriems leista arba 
kurie įgalioti tiekti vaistus visuomenei ir kurie įgalioti siūlyti parduoti 
vaistus nuotoliniu būdu, naudojantis informacinės visuomenės 
paslaugomis, atitinkamoje valstybėje narėje.

6. Nedarant poveikio Direktyvai 2000/31/EB ir reikalavimams, nustatytiems
pagal šią antraštinę dalį, valstybės narės taip pat taiko būtinas priemones 
siekdamos užtikrinti, kad asmenims arba įstaigoms, kurie nenurodyti 1 
dalyje ir kurie siūlo visuomenei parduoti vaistus nuotoliniu būdu bei vykdo 



savo veiklą atitinkamoje valstybėje narėje, būtų taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

85d straipsnis

Nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai, Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios institucijomis, organizuoja arba skatina 
plačiosios visuomenės informavimo apie falsifikuotų vaistų keliamus pavojus 
kampanijas. Šios kampanijos didina vartotojų informuotumą apie pavojus, 
susijusius su vaistais, nelegaliai tiekiamais visuomenei pasinaudojant internetu, ir 
apie bendro logotipo funkciją, valstybių narių tinklavietes ir Agentūros tinklavietę.“

21) 111 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės kompetentinga institucija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir vykdydama tikrinimus, prireikus atlikdama tikrinimus 
neįspėjusi, ir, jei tikslinga, prašydama oficialios vaistų kontrolės 
laboratorijos arba tuo tikslu valstybės narės paskirtos laboratorijos 
atlikti mėginių tyrimus, užtikrina, kad būtų laikomasi vaistams 
taikomų teisinių reikalavimų. Minėtas bendradarbiavimas – tai 
keitimasis informacija su Agentūra apie planuojamus ir atliktus 
tikrinimus. Valstybės narės ir Agentūra bendradarbiauja 
koordinuodamos tikrinimus trečiosiose šalyse. Tikrinimai apima 
dalykus, minimus 1a–1f dalyse, tačiau jais neapsiriboja.“

b) įterpiamos šios dalys:

„1a. Vaistų gamintojai, įsikūrę Sąjungoje arba trečiosiose šalyse, taip pat 
didmeniniai vaistų platintojai tikrinami pakartotinai.

1b. Kompetentinga institucija turi priežiūros sistemą, kurią taikant, be 
kita ko, atitinkamu dažnumu atsižvelgiant į riziką, vykdomi tikrinimai 
veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų arba platintojų, 
įsikūrusių jų teritorijoje, patalpose, ir veiksmingai imamasi  tolesnių 
priemonių atsižvelgiant į minėtųjų patikrinimų rezultatus.

Kai kompetentinga institucija mano, kad yra priežasčių įtarti, jog 
nesilaikoma teisinių reikalavimų, nustatytų pagal šią direktyvą, 
įskaitant geros gamybos praktikos principus ir gaires, nurodytus 46 
straipsnio f punkte ir 47 straipsnyje, ši institucija gali atlikti 
patikrinimus:

a) veikliųjų medžiagų gamintojų arba platintojų, įsikūrusių
trečiosiose šalyse, patalpose;

b) pagalbinių medžiagų gamintojų arba importuotojų patalpose.

1c. 1a ir 1b dalyse nurodyti tikrinimai gali taip pat būti atliekami 
Sąjungoje ir trečiosiose šalyse valstybės narės, Komisijos arba 
Agentūros prašymu.

1d. Patikrinimai gali būti atliekami ir prekybos vaistais leidimų turėtojų, 
ir šios prekybos tarpininkų patalpose.



1e. Siekiant patikrinti, ar duomenys, pateikti siekiant gauti atitikties 
pažymėjimą, atitinka Europos farmakopėjos aprašus, nomenklatūrų ir 
kokybės normų standartizavimo įstaiga, kaip apibrėžta Konvencijoje 
dėl Europos farmakopėjos rengimo (Europos vaistų kokybės ir 
sveikatos priežiūros direktoratas) gali paprašyti, kad Komisija ar 
Agentūra pareikalautų atlikti patikrinimą, kai atitinkama pradinė 
vaistinė medžiagai įtraukta į Europos farmakopėjos aprašus.

1f. Suinteresuotosios valstybės narės kompetentinga institucija gali atlikti 
pradinių vaistinių medžiagų gamintojų patikrinimus paties gamintojo 
konkrečiu prašymu.

1g. Patikrinimus atlieka kompetentingoms institucijoms atstovaujantys 
pareigūnai, kurie turi įgaliojimus:

a) patikrinti vaistų, veikliųjų arba pagalbinių medžiagų 
gamintojų gamybos arba prekybines patalpas ir bet kurias 
laboratorijas, kurias pasamdė leidimo gaminti turėtojas 
tikrinimams atlikti, kaip numatyta pagal 20 straipsnį;

b) paimti mėginius, be kita ko, nepriklausomiems tyrimams 
Oficialios vaistų kontrolės laboratorijoje arba valstybės narės 
tam tikslui paskirtoje laboratorijoje atlikti;

c) išnagrinėti visus su patikrinimo objektu susijusius 
dokumentus, laikantis valstybėse narėse nuo 1975 m. gegužės 
21 d. galiojančių nuostatų dėl šių įgaliojimų apribojimų 
atsižvelgiant į  gamybos metodo aprašymą;

d) patikrinti leidimų prekiauti turėtojų patalpas, įrašus, 
dokumentus ir farmakologinio budrumo sistemos pagrindinę 
bylą arba bet kokias leidimo prekiauti turėtojo pasamdytas 
bendroves vykdyti veiklai, aprašytai IX antraštinėje dalyje. 

1h. Tikrinimai atliekami laikantis 111a straipsnyje nurodytų gairių.“

c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Po kiekvieno 1 dalyje nurodyto patikrinimo kompetentinga institucija 
praneša, ar tikrinamas subjektas laikosi taikomų 47 ir 84 straipsniuose 
nurodytų geros gamybos praktikos ir geros platinimo praktikos principų 
ir gairių ir ar leidimo prekiauti turėtojas atitinka IX antraštinėje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Patikrinimą atlikusi kompetentinga institucija perteikia tokių ataskaitų 
turinį patikrintam subjektui.

Prieš patvirtindama ataskaitą kompetentinga institucija suteikia 
patikrintam subjektui galimybę pateikti pastabas.“

d) 4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„4. Nedarydama poveikio susitarimams, kuriuos Sąjunga galėjo būti 
sudariusi su trečiosiomis šalimis, valstybė narė, Komisija ar Agentūra 



gali reikalauti, kad gamintojas, įsisteigęs trečiojoje šalyje, būtų 
patikrintas, kaip nurodyta šiame straipsnyje.

5. Kai šis reikalavimas taikytinas, tikrinamam subjektui per 90 dienų nuo 
1 dalyje nurodyto patikrinimo, išduodamas geros gamybos praktikos 
arba geros platinimo praktikos pažymėjimas, jei patikrinus nustatoma, 
kad jis laikosi Sąjungos teisės aktuose numatytų geros gamybos 
praktikos arba geros platinimo praktikos principų ir gairių.

Jei patikrinimai atliekami kaip sertifikavimo tvarkos pagal Europos 
farmakopėjos aprašus dalis, išduodamas pažymėjimas.

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus geros gamybos praktikos ir 
geros platinimo praktikos pažymėjimus į Sąjungos duomenų bazę, kurią 
Agentūra tvarko Sąjungos vardu. Pagal 52a straipsnio 7 dalį valstybės 
narės taip pat įtraukia į šią duomenų bazę informaciją, susijusią su 
veikliųjų medžiagų importuotojų, gamintojų ir platintojų registracija. 
Šia duomenų baze galima naudotis viešai.“

e) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i) žodžiai „1 dalis“ pakeičiami žodžiais „1g dalis“;

ii) žodžiai „naudojamų kaip pradinės medžiagos“ išbraukiami;

f) 8 dalyje žodžiai „1 dalis“ pakeičiami žodžiais „1g dalis“.

22) Po 111 straipsnio įterpiami šie straipsniai:

„111a straipsnis

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

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Agentūra, nustato leidimų, nurodytų 40 
straipsnio 1 dalyje ir 77 straipsnio 1 dalyje, ataskaitų, nurodytų 111 straipsnio 3 
dalyje, geros gamybos praktikos ir geros platinimo praktikos pažymėjimų, nurodytų 
11 straipsnio 5 dalyje, formą ir turinį.

111b straipsnis

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą, Komisija vertina, ar tos šalies į Sąjungą
eksportuojamų veikliųjų medžiagų reglamentavimo sistema ir atitinkamomis 
kontrolės bei įgyvendinimo priemonėmis užtikrinamas toks pat kaip 
Sąjungoje visuomenės sveikatos apsaugos lygis. Šis vertinimas – tai 
atitinkamų dokumentų tikrinimas ir, jei nėra šią veiklos sferą 
reglamentuojančių susitarimų, nurodytų šios direktyvos 51 straipsnio 2 
dalyje, būtinas ir patvirtinimas, atlikus trečiosios šalies reglamentavimo 
sistemos patikrinimą vietoje, taip pat, jei reikia, atliekamas nustatytas vienos 
ar kelių veikliosios medžiagos gamybos vietų trečiojoje šalyje patikrinimas. 
Jeigu atlikus įvertinimą patvirtinama visuomenės sveikatos apsaugos lygio 
užtikrinimo atitiktis, Komisija priima sprendimą dėl šios trečiosios šalies 
įtraukimo į sąrašą. Atliekant šį vertinimą ypač atsižvelgiama į šiuos 
aspektus:



a) šalies geros gamybos praktikos taisykles;

b) geros gamybos praktikos tikrinimo reguliarumą;

c) geros gamybos praktikos taikymo veiksmingumą;

d) trečiosios šalies informacijos apie reikalavimų neatitinkančius veikliųjų 
medžiagų gamintojus teikimo reguliarumą ir greitumą. 

2. Komisija priima būtinas įgyvendinimo priemones, kad būtų taikomi šio 
straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatyti reikalavimai. Šios priemonės 
priimamos taikant 121 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

3. Komisija ▌reguliariai tikrina, ar laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų. Pirmąjį 
kartą tikrinama ne vėliau kaip per trejus metus nuo šalies įtraukimo į sąrašą, 
nurodytą 1 dalyje.

4. Komisija, bendradarbiaudama su Agentūra ir valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, atlieka 1 ir 3 dalyje nurodytus vertinimą ir 
tikrinimą.“

23) 116 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Šio straipsnio antra pastraipa taikoma ir tada, kai vaisto gamyba vykdoma 
neatsižvelgiant į ypatybes, nurodytas 8 straipsnio 3 dalies d punkte, arba tikrinimai 
vykdomi nesilaikant tikrinimo metodų, aprašytų pagal 8 straipsnio 3 dalies h 
punktą.“

24) Po 117 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„117a straipsnis

1. Valstybės narės turi  sistemą, kurią taikant siekiama užkirsti kelią tam, kad 
vaistai, kuriuos įtariama esant pavojingais, pasiektų pacientą. 

2. Atsižvelgiant į šį tikslą, sistema apima pranešimų apie įtariamus falsifikuotus 
vaistus ir pranešimų apie įtariamus vaistų kokybės trūkumus priėmimą ir 
tvarkymą, taip pat apima prekybos leidimų turėtojų arba kompetentingų 
nacionalinių institucijų nurodymu išimamus iš apyvartos (susigrąžinamus iš 
atitinkamų tiekimo tinklo dalyvių normaliu darbo laiku ir ne darbo 
valandomis) vaistus. Taikant sistemą taip pat galima, prireikus padedant 
sveikatos priežiūros specialistams, atsiimti vaistus iš pacientų, kurie minėtus 
vaistus gavo.

3. Jei įtariama, kad atitinkami vaistai kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai, 
valstybės narės, kurioje produktas pirmą kartą nustatytas, kompetentinga 
institucija nedelsdama nusiunčia visoms valstybėms narėms ir visiems tos 
valstybės narės tiekimo tinklo dalyviams skubaus įspėjimo pranešimą. Jei 
manoma, kad tokie vaistai jau pasiekė pacientus, skubūs vieši pranešimai 
paskelbiami per 24 valandas, kad galima būtų atsiimti šiuos vaistus iš 
pacientų. Šiuose pranešimuose pateikiama pakankamai informacijos apie 
įtariamą kokybės trūkumą ar falsifikaciją ir susijusią riziką.



4. Valstybės narės iki... praneša Komisijai apie savo atitinkamų nacionalinių 
sistemų, minėtų šiame straipsnyje, detales.“

25) Po 118 straipsnio įterpiami šie straipsniai:

▌

„118a straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
laikantis šios direktyvos, taisykles, ir imasi visų būtinų priemonių, kad šios sankcijos
būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.

Šios sankcijos neturi būti mažesnės nei sankcijos, taikomos pažeidus tokio paties 
pobūdžio ir svarbos nacionalinės teisės aktus.

Šios sankcijos taikomos, inter alia, kai:

a) gaminami, platinami, importuojami ir eksportuojami falsifikuoti vaistai ir 
vykdoma prekybos tokiais vaistais tarpininkavimo veikla, taip pat kai 
falsifikuoti vaistai tiekiami pasinaudojant internetu;

b) nesilaikoma veikliųjų medžiagų gamybos, platinimo, importo ir eksporto 
taisyklių, nustatytų pagal šią direktyvą;

c) nesilaikoma pagalbinių medžiagų naudojimo taisyklių, nustatytų pagal šią 
direktyvą.

Jei reikia, nustatant sankcijas atsižvelgiama į pavojų, kurį visuomenės sveikatai 
kelia falsifikuoti vaistai.

Valstybės narės ne vėliau kaip ... praneša Komisijai apie nacionalines nuostatas,
patvirtintas pagal šią direktyvą, ir nedelsdamos ją informuoja apie vėlesnius šių 
nuostatų pakeitimus.

Komisija ne vėliau kaip...  pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Šioje ataskaitoje pateikiama valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių, 
susijusių su šiuo straipsniu, apžvalga ir šių priemonių veiksmingumo vertinimas.

118b straipsnis

Valstybės narės organizuoja susitikimus, kuriuose dalyvauja pacientų ir vartotojų 
organizacijos, ir, jei reikia, valstybės narės teisėsaugos pareigūnai, kad galėtų 
pranešti visuomenei informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi prevencijos ir kovos su 
pažeidimais srityje kovodamos su vaistų falsifikavimu.

118c straipsnis

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

                                               
 OL: prašome įrašyti datą: dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.
 OL: prašome įrašyti datą: 18 mėnesių po šios direktyvos paskelbimo dienos.
 OL: prašome įrašyti datą: 18 mėnesių + 5 metai po šios direktyvos paskelbimo.



26) 121a straipsnio 1 dalyje žodžiai „22b straipsnis“ pakeičiami žodžiais „22b, 47, 52b ir 
54a straipsniai“. 

27) 121b straipsnio 1 dalyje žodžiai „22b straipsnis“ pakeičiami žodžiais „22b, 47, 52b ir 
54a straipsniai“. 

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau 
kaip...+, įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Jos taiko šias nuostatas nuo ....

Tačiau valstybės narės taiko:

a) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 6 dalies nuostatoms, susijusioms su Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 46b straipsnio 2 dalies b 
punktu ▌, 46b straipsnio 3 ir 4 dalimis nuo ..., įgyvendinti;

b) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 8, 9, 11 ir 12 nuostatoms nuo ...++ įgyvendinti.

Nepaisant minėtų nuostatų, valstybės narės, kurios turi galiojančias 
sistemas, skirtas tikslams, nurodytiems šios direktyvos 1 straipsnio 11 dalyje, 
taiko nuostatas, būtinas 1 straipsnio 8, 9, 11 ir 12 dalių nuostatoms 
įgyvendinti vėliausiai nuo ...;

c) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 20 dalies nuostatoms, susijusioms su 
Direktyvos 2001/83/EB 85c straipsniu su pakeitimais, padarytais pagal šią 
direktyvą, įgyvendinti praėjus 12 mėnesių nuo dienos, kai paskelbti 
įgyvendinimo aktai, nurodyti 85c straipsnio 3 dalyje.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokių nuorodų darymo tvarką nustato 
valstybės narės.

2. Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 
nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip... Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, šioje 
ataskaitoje pateikiama:

– vaistų falsifikavimo tendencijų aprašymas, pagal galimybes išreikštas skaičiais, 
pateikiant atitinkamų vaistų kategorijas, platinimo kanalus, įskaitant nuotolinę prekybą 

                                               
 OL: 18 mėnesių + 1 diena po šios direktyvos paskelbimo dienos.
 OL: 24 mėnesiai po šios direktyvos paskelbimo dienos.
++ OL: prašome įrašyti datą: 36 mėnesiai po deleguoto teisės akto, nurodyto 54a straipsnio 2 

dalyje, paskelbimo dienos.
 OL: prašome įrašyti datą: 6 metai nuo datos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies b punkto 

pirmoje pastraipoje.
 OL: prašome įrašyti datą: 5 metai nuo datos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies b punkte.



pasinaudojant internetu, susijusias valstybes nares, falsifikavimo pobūdį ir šių 
produktų kilmės regionus; taip pat

– šioje direktyvoje numatytų priemonių, skirtų falsifikuotų vaistų patekimo į legalų 
tiekimo tinklą prevencijai, indėlio vertinimas. Atliekant šį vertinimą visų peržiūrimos 
nuostatos, pateiktos Direktyvos 2001/83/EB 54 straipsnio o punkte ir 54a straipsnyje.

4 straipsnis

Siekdama priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 54a straipsnio 2 dalyje, Komisija atlieka 
tyrimą ir įvertina bent šiuos aspektus:

– saugumo priemonių, nurodytų 54 straipsnio o punkte, unikalaus identifikatoriaus 
technines galimybes;

– vaistų, turinčių saugumo priemones, tapatumo tikrinimo masto ir tikrinamų sąlygų 
galimybes. Atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į tiekimo grandinės valstybėse narėse 
ypatybes;

– kaupyklų sistemos, nurodytos 54a straipsnio 3 dalies e punkte, steigimo ir valdymo 
techninės galimybes.

Tyrime kiekvienos galimybės atveju turėtų būti vertinama nauda, išlaidos ir ekonominis 
efektyvumas.

5 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
Priimta... 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas 


