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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0513/2008),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– 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 (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. pažymi, kad siūlomos direktyvos kai kurių nuostatų dėl įgyvendinimo priemonių 
priėmimo formuluotės turės būti pritaikytos atsižvelgiant į Sutarties ES veikimo 290 ir 
291 straipsnius;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 ir 152 straipsnius,

Or. en
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Pagrindimas

Direktyva 2001/83/EB ne tik siekiama sukurti gerai veikiančią vaistų vidaus rinką, bet ir 
užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą ES.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Vis didesnį nerimą kelia tai, kad 
Bendrijoje 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.

(2) Vis didesnį nerimą kelia tai, kad 
Bendrijoje 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 ir 
dėl to visuomenės pasitikėjimas vaistais 
mažėja.

Or. en

Pagrindimas

Dėl falsifikuotų vaistų žmonių pasitikėjimas vaistais gali labai sumažėti.

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šia direktyva nepažeidžiamos 
nuostatos dėl intelektinės ir pramoninės 
nuosavybės teisių ir visų pirma siekiama 
neleisti falsifikuotiems vaistams patekti į 
legalų platinimo tinklą.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kokios bus vaistų falsifikavimo pasekmės 
visuomenės sveikatai, o ne sprendžiamos galimos su intelektinės nuosavybės teisėmis ar 
patentų teisėmis susijusios problemos.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Komisija ir valstybės narės turėtų 
paremti naują Europos Tarybos 
konvencijos dėl vaistų falsifikavimo ir 
panašių nusikaltimų, keliančių grėsmę 
visuomenės sveikatai, kurią, tikimasi, bus 
galima pasirašyti 2010 m., projektą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tarptautinės teisinės priemonės, kuri būtų parengta kaip konvencija ir kuria būtų 
siekiama priimti naujas teisės nuostatas, įskaitant nuostatas, susijusias su nauju farmacinio 
pobūdžio nusižengimu, nustatyti konkrečias baudas už falsifikavimą ir vaistų kokybės 
bloginimą, taip pat nustatyti jurisdikciją reglamentuojančias taisykles, kuriomis 
vadovaujantis būtų atsižvelgiama į farmacinio pobūdžio nusikaltimų aukų interesus.

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Manoma, kad daugiau kaip 50 proc. 
internetu iš tinklaviečių, kurios slepia 
savo tikrąjį fizinį adresą įsigytų vaistų yra 
falsifikuoti. Taigi reikėtų skirti legalius 
užsakymus paštu ar legalias internetines 
vaistines ir nelegalų tiekimo tinklą, kurį 
naudojant vykdomas nekontroliuojamas 
pirkimas internetu. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad paskirtos institucijos nuolat 
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kontroliuotų vaistų pardavimą internetu.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kai kurios valstybės narės pardavimą internetu laiko legalaus tiekimo tinklo dalimi, 
pardavimas internetu negali būti užmirštas. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė 
kovos su vaistų falsifikavimu darbo grupė (IMPACT) mano, kad daugiau kaip 50 proc. 
internetu iš tinklaviečių, kurios slepia savo tikrąjį fizinį adresą įsigytų vaistų yra falsifikuoti. 
Taigi turėtų būti atsižvelgiama į tokią padėtį ir tam turėtų būti skirta dalis direktyvos.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) Europos piliečiai turėtų būti 
supažindinti su jų sveikatai gresiančiu 
pavojumi, kylančiu, kai vaistai užsisakomi 
naudojantis nekontroliuojamomis 
interneto tinklavietėmis ar nelegaliu 
tiekimo tinklu. Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis turėtų patvirtinti 
priemones, kurias taikant būtų didinamas 
plačiosios visuomenės informuotumas 
apie pavojus, kurie gresia perkant vaistus 
internetu. Per visuomenės informavimo 
kampanijas piliečiams turėtų būti 
pateikiama informacija apie tai, ar jų 
internetinė vaistinė oficialiai 
užregistruota ir ar ji kontroliuojama 
valdžios institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Informuotumo didinimas yra svarbiausia kovos su falsifikuotų vaistų tiekimu parduodant juos 
internetu dalis. Informavimo iniciatyvos labai svarbios, kadangi sąmoningas ir nusimanantis 
vartotojas gali išvengti falsifikuotų vaistų.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Transportuotojai yra svarbi platinimo tinklo dalis. Komisija bando atkreipti didesnį dėmesį į 
tokią veiklą kaip prekyba ir tarpininkavimas, nes šiose srityse esama realių trūkumų, kadangi 
jose dar nepakankamai užtikrinama atskaitomybė ir atsakomybė. Taigi svarbu akivaizdžiai 
nurodyti ir prekiautojus, ir tarpininkus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, privalomos 
saugumo priemonės, kuriomis 
užtikrinamas vaistų atpažinimas, jų 
tapatumo nustatymas ir receptinių vaistų 
atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
receptinių vaistų saugumo priemones, 
reikia tinkamai atsižvelgti į kai kurių 
produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų ir pagalbinių medžiagų, 
ypatumus.

Be kita ko, reikia atsižvelgti į falsifikavimo 
riziką, susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą.
Ne vėliau kaip praėjus penkeriems 
metams nuo šios Direktyvos įsigaliojimo 
dienos, Komisija turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 
2001/83/EB 54 straipsnio o punkte 
nurodytų saugumo priemonių taikymo ir 
galimo jų poveikio siekiant mažinti 
falsifikuotų vaistų skaičių legaliame 
Europos tiekimo tinkle įvertinimo 
ataskaitą. Ataskaitoje turėtų būti 
pateikiamas ir kitų kategorijų vaistų, 
įskaitant nereceptinius vaistus, kurių 
apibrėžtis pateikiama Direktyvos 
2001/83/EB VI antraštinėje dalyje, 
saugumo priemonių vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Numatytų saugumo priemonių poveikis turėtų būti įvertintas po penkerių metų. Tai turėtų 
sudaryti galimybes įvertinti šių priemonių poveikį siekiant mažinti falsifikuotų vaistų skaičių 
legaliame tiekimo tinkle. Atliekant tokį vertinimą turėtų būti sudaryta galimybė pradėti ES 
mastu taikyti suderintas saugumo priemones ir nereceptiniams vaistams. Šiuo metu būtų 
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pagrįsta ir tinkama saugumo priemones taikyti tik receptiniams vaistams. Reikėtų vengti 
nebūtinos reguliavimo naštos siekiant, kad Europos piliečiai nepatirtų didesnių išlaidų.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Saugumo priemonės bus suskirstytos 
į grupes taip, kad atitiktų tam tikrų vaistų 
ar vaistų kategorijų ypatumus. Jos bus 
laikomos lygiavertėmis tuomet, kai jas 
naudojant bus galima užtikrinti tokį pat 
vaistų atpažinimo, jų tapatumo 
nustatymo, atsekamumo ir pakuotės 
pažeidimų nebuvimo nustatymo 
veiksmingumo lygį ir bus sudaryti tokio 
pat lygio techniniai sunkumai juos 
dauginti.  Jei saugumo priemonė 
panaikinama, pakeičiama arba 
paslepiama, šis punktas turėtų būti 
taikomas ir naujai saugumo priemonei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti vertinimo atsižvelgiant į riziką požiūrį saugumo priemonės turi būti 
suskirstytos į grupes pagal skirtingų vaistų rūšių falsifikavimo riziką. Šiuo pakeitimu 
užtikrinama galimybė tai padaryti laikantis technologiškai neutralios pozicijos. Be to, siekiant 
užtikrinti, kad perpakuotojų naudojamos pirminės ir naujos saugumo priemonės būtų iš tiesų 
lygiavertės, šioje direktyvoje reikia pagal konkrečius kriterijus nustatyti skirtingas lygiaverčių 
priemonių kategorijas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Perpakuotojams turėtų būti taikomi tokie pat elgesio reikalavimai kaip ir pirminiam 
gamintojui ir šiais reikalavimais turėtų būti užtikrinamas toks pats gaminio integralumo lygis. 
Perpakuotojai turėtų užtikrinti, kad dėl jų įsikišimo falsifikuoti vaistai nepatektų į tiekimo 
tinklą. Dėl savo veiklos pobūdžio perpakuotojai yra labai įsipareigoję ne tik pacientams ir 
sveikatos priežiūros specialistams, jie taip pat turi būti morališkai atsakingi gamintojui ir 
leidimo prekiauti vaistu turėtojui, kurių gaminius jie tvarko.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Falsifikuotos pagalbinės medžiagos taip pat kelia didelę grėsmę sveikatai ir jos turėtų būti 
įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį. Jų vartojimas gali turėti skaudžių pasekmių 
(pranešta, kad Haityje 1995 m. dėl to mirė 89 žmonės ir 1996 m. mažiausiai 59 vaikai; 
Indijoje 1998 m. mirė 30 vaikų).
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Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Trečiosiose šalyse esančiose 
įmonėse pagamintoms vaistų veikliosioms 
medžiagoms turėtų būti taikomi ne tik 
įprasti patikrinimai ar patikrinimai dėl 
taisyklių nesilaikymo, bet ir rizikos 
analize ir žvalgybos informacija paremtos 
tikslinės ekspertizės ir paieškos.

Or. en

Pagrindimas

Per įprastus patikrinimus paprastai aptinkama nedaug falsifikuotų vaistų, o rizikos analizė ir 
tikslinės ekspertizės yra daug veiksmingesnės.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Už veiksmus, susijusius su 
falsifikuotais vaistais, valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas nuobaudas. 
Šios nuobaudos turėtų būti bent jau 
lygiavertės toms, kurios paprastai 
taikomos už nelegalius veiksmus, 
susijusius su narkotinėmis medžiagomis. 
Komisija galėtų parengti bendras 
rekomendacijas dėl veiksmingos tokių 
baudžiamųjų nuobaudų sistemos. Į 
Direktyvą 2001/83/EB turėtų būti 
įtrauktos konkrečios nuostatos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi su saugumo 
priemonėmis susijusių naujų reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje srityje labai svarbu užtikrinti, kad būtų vykdomi reikalavimai. Nuobaudos bus naudinga 
atgrasymo priemonė. Siekiant, kad jos būtų veiksmingos ir norint užtikrinti, kad nusikaltėliai 
nesirinktų valstybės narės, kurioje taikoma švelnesnė nuobaudų sistema, pageidautina, kad 
visoje ES būtų lygiavertė nuobaudų sistema. Jei būtų išplėsta baudžiamųjų nuobaudų taikymo 
sritis, į ją įtraukiant su falsifikuotais vaistais susijusius veiksmus, ir konkrečiai apibrėžtos 
nuostatos, kurios sudarytų galimybes užtikrinti su saugumo priemonėmis susijusių naujų 
reikalavimų laikymąsi, būtų užtikrinta veiksmingesnė pacientų apsauga.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Vaistų falsifikavimas yra pasaulinė 
problema, tad siekiant užtikrinti, kad nuo 
falsifikavimo apsaugančios strategijos 
būtų veiksmingos reikia veiksmingo ir 
aktyvaus tarptautinio koordinavimo ir 
bendradarbiavimo.

Or. en

Pagrindimas

Aktyvesnis tarptautinis vyriausybinių įstaigų, pvz., sveikatos apsaugos, policijos, muitinių, 
vietos administracinių vienetų ir teismų, veiklos koordinavimas ir bendradarbiavimas labai 
svarbus norint nutraukti vaistų falsifikavimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kadangi valstybės narės tikslo 
užtikrinti vaistų vidaus rinkos veikimą, 
kartu užtikrinant aukštą visuomenės 
sveikatos apsaugos nuo vaistų, kurie yra 
falsifikuoti arba kurių istorija ar šaltinis yra 
falsifikuoti, lygį, reikiamai pasiekti negali, 
nes jos vienos negali priimti Bendrijoje 
taikytinų suderintų priemonių, ir šio tikslo 

(18) Kadangi valstybės narės tikslo 
užtikrinti vaistų vidaus rinkos veikimą, 
kartu užtikrinant aukštą visuomenės 
sveikatos apsaugos nuo vaistų, kurie yra 
falsifikuoti arba kurių istorija ar šaltinis yra 
falsifikuoti, lygį, reikiamai pasiekti negali, 
nes jos vienos negali priimti Bendrijoje 
taikytinų suderintų priemonių, ir šio tikslo 
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tinkamiau būtų pasiekta Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali imtis priemonių, 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti.

tinkamiau būtų pasiekta Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali imtis priemonių, 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo. 
Valstybėse narėse jau galiojančios 
griežtesnės apsaugos priemonės gali būti 
išlaikytos.  Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti palikta galimybė išlaikyti griežtesnes teisės normas.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnyje po 2 punkto įterpiamas 
šis 2a punktas:
2a) falsifikuotas vaistas: 
bet koks vaistas su neteisingai nurodytu:
a) jo tapatumu, įskaitant jo pakuotę ir 
ženklinimą, pavadinimą, sudėtį 
(atsižvelgiant į visas jo sudedamąsias dalis 
ir stiprumą); ir (arba) 
b) jo šaltiniu, įskaitant gamintoją, 
pagaminimo šalį, kilmės šalį, leidimo 
prekiauti turėtoją; ir (arba)
c) jo istorija, įskaitant registravimo 
duomenis ir dokumentus, susijusius su 
platinimo tinklais.
Ši apibrėžtis netaikoma, kai esama teisės 
aktų dėl intelektinės ar pramoninės 
nuosavybės teisių ar patentų teisių 
pažeidimų.  
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Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti falsifikuotų vaistų apibrėžtį, kadangi ši sąvoka nėra aiški. Šioje direktyvoje 
dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kokios bus vaistų falsifikavimo pasekmės visuomenės 
sveikatai, o ne sprendžiamos galimos su intelektinės nuosavybės teisėmis ar patentų teisėmis 
susijusios problemos.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnyje po 2a punkto įterpiamas 
šis 2b punktas:
2b) Veikliosios vaistų medžiagos – bet 
kokios medžiagos ar medžiagų mišiniai, 
skirti naudoti gaminant vaistus, kurie 
vaistų gamybos procese tampa 
veikliosiomis šio vaisto medžiagomis. 
Tokios medžiagos skirtos naudoti vykdant 
farmakologinę veiklą ar kitokiam 
tiesioginiam poveikiui daryti 
diagnozuojant ligą, ją gydant, švelninat ar 
užkertant jai kelią arba siekiant keisti 
kūno struktūrą ir jo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti vaistų veikliųjų medžiagų apibrėžtį. Apibrėžtis atitinka geros gamybos 
praktikos gaires.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 1 straipsnyje po 3 punkto įterpiamas 
šis 3a punktas:
3a) Pagalbinė medžiaga: 
Medžiaga arba junginys, kitoks nei vaistų 
veiklioji medžiaga ir pakuotės medžiagos, 
skirtas vaistui gaminti. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti pagalbinės medžiagos apibrėžtį. Pagalbinė medžiaga – tai svarbi galutinio 
gaminio, kurį absorbuoja organizmas, dalis, todėl, jei gaminys falsifikuotas, tai sukelia 
grėsmę visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„17a. Prekyba vaistais: „17a. Prekyba: 
Veikla, kurios esmė – savarankiškai kito 
asmens vardu derėtis dėl vaistų pirkimo ar 
pardavimo, teikti sąskaitas už vaistus ar 
vykdyti vaistų tarpininko veiklą, išskyrus 
vaistų tiekimą visuomenei, ir kuri 
nepatenka į didmeninio platinimo 
apibrėžtį.“

Veikla, kurios esmė – savarankiškai kito 
asmens vardu derėtis dėl vaistų ar vaistų 
veikliųjų ar pagalbinių medžiagų pirkimo 
ar pardavimo, teikti sąskaitas už vaistus ar 
vaistų veikliąsias ar pagalbines 
medžiagas, išskyrus jų tiekimą 
visuomenei, ir kuri nepatenka į didmeninio 
platinimo apibrėžtį.“

Or. en

Pagrindimas

Prekiaujama ne tik vaistais, bet ir vaistų veikliosiomis ar pagalbinėmis medžiagomis; taigi 
svarbu, kad tai būtų aiškiai paminėta tekste.
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Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 1 straipsnyje po 17 a punkto 
įterpiamas šis 17 b punktas:
„17b. Tarpininkavimas:
Veikla, susijusi su vaistų ar vaistų 
veikliųjų medžiagų ar pagalbinių 
medžiagų pardavimu, išskyrus mažmeninį 
tiekimą ir didmeninį platinimą pagal šio 
straipsnio 17 punktą, kuri neapima fizinio 
jų tvarkymo ir kurią sudaro 
nepriklausomas ir kito juridinio ar fizinio 
asmens vardu atliekamas 
tarpininkavimas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia atskirti prekybą ir tarpininkavimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2001/83/EB
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(3) Nepaisant 1 dalies ir 3 straipsnio 
4 dalies, šios direktyvos IV antraštinė dalis 
taikoma vaistams, skirtiems tik eksportuoti 
ir tarpiniams produktams bei veikliosioms 
medžiagoms, naudojamiems kaip pradinės 
medžiagos.“

„3) Nepaisant 1 dalies ir 3 straipsnio 4 
dalies, šios direktyvos IV antraštinė dalis 
taikoma vaistams, skirtiems tik eksportuoti 
ir tarpiniams produktams bei veikliosioms 
medžiagoms, naudojamiems kaip pradinės 
ir pagalbinės medžiagos.“

Or. en
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Pagrindimas

Falsifikuotos pagalbinės medžiagos gali taip pat kelti didelę grėsmę sveikatai ir jos turėtų 
būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
46 straipsnio f punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(f) laikytis vaistų geros gamybos 
praktikos principų bei gairių ir kaip 
pradines medžiagas naudoti tik veikliąsias 
medžiagas, pagamintas pagal išsamias 
pradinių medžiagų geros gamybos 
praktikos gaires. Todėl gamybos leidimo 
turėtojas pats arba pasitelkdamas 
atitinkamą valstybės narės kompetentingos 
institucijos patvirtintą įstaigą tikrina, ar 
veikliųjų medžiagų gamintojas laikosi 
geros gamybos praktikos.“

„f) laikytis vaistų geros gamybos praktikos 
principų bei gairių ir kaip pradines 
medžiagas naudoti tik veikliąsias 
medžiagas, pagamintas ir išplatintas pagal 
išsamias pradinių medžiagų geros gamybos 
ir platinimo praktikos gaires. Todėl 
gamybos leidimo turėtojas pats arba 
pasitelkdamas atitinkamą valstybės narės 
kompetentingos institucijos patvirtintą 
įstaigą tikrina, ar veikliųjų medžiagų 
gamintojas laikosi geros gamybos 
praktikos. Pagalbinėms medžiagoms 
taikomi tokie patys geros gamybos ir 
platinimo praktikos reikalavimai.“

Or. en

Pagrindimas

Pagalbinės medžiagos taip pat gali būti falsifikuojamos ir tai taip pat gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai. Taigi joms turėtų būti taikomi tie patys reikalavimai, kurie taikomi 
veikliosioms medžiagoms.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
46 straipsnio g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) papildomas šiuo ga punktu:
„ga) patikrinti veikliųjų ir pagalbinių 
medžiagų tapatumą ir kokybę.“ 

Or. en

Pagrindimas

Pagalbinės medžiagos taip pat gali būti falsifikuojamos ir tai taip pat gali kelti grėsmę 
visuomenės sveikatai. Taigi turėtų būti tikrinama jų kokybė ir tapatumas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2001/83/EB
46b straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jos pagamintos laikantis geros gamybos 
praktikos standartų, prilygstančių bent 
Bendrijos nustatytiems standartams bei

a) jos pagamintos įmonėse, kuriose 
laikomasi ES geros gamybos praktikos 
arba geros gamybos praktikos standartų, 
prilygstančių bent Bendrijos nustatytiems 
standartams. Geros gamybos praktikos 
laikymasis turėtų būti patvirtinamas 
atliekant patikrinimus bei

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti tikrinamos visos trečiųjų šalių įmonės, gaminančios veikliąsias vaistų medžiagas, 
skirtas naudoti gaminant vaistus Europoje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2001/83/EB
46 b straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prie jų pateikiamas eksportuojančios 
trečiosios šalies patvirtinimas raštu, kad 
eksportuojamą veikliąją medžiagą 
gaminančiai įmonei taikomi geros 
gamybos praktikos standartai prilygsta bent 
Bendrijos nustatytiems standartams ir kad 
įmonei taikoma kontrolė ir reikalavimai, 
kuriais užtikrinama, kad geros gamybos 
praktikos laikomasi.

b) prie jų pateikiamas eksportuojančios 
trečiosios šalies patvirtinimas raštu,
kad eksportuojamą veikliąją medžiagą 
gaminančiai įmonei taikomi geros 
gamybos praktikos standartai prilygsta bent 
Bendrijos nustatytiems standartams
ir kad įmonei taikoma nuolatinė kontrolė ir 
veiksmingi geros gamybos praktikos 
reikalavimai, kuriais užtikrinama bent 
Bendrijos reikalavimus atitinkanti 
visuomenės sveikatos apsauga ir
nustačius, kad šių reikalavimų 
nesilaikoma, eksportuojanti trečioji šalis 
nedelsdama perduoda atitinkamą 
informaciją Bendrijai.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos apsauga trečiosiose šalyse turėtų bent jau prilygti Bendrijos sveikatos apsaugai. Jei 
reikalavimų nesilaikoma, eksportuojanti trečioji šalis turėtų nedelsdama perduoti atitinkamą 
informaciją Bendrijai.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Veikliųjų medžiagų, naudojamų kaip 
pradinės vaistinės medžiagos, nurodytos 
46 straipsnio f punkte ir 46b straipsnyje, 
geros gamybos praktikos principai 
nustatomi išsamiose gairėse.“ 

„Veikliųjų medžiagų, naudojamų kaip 
pradinės vaistinės medžiagos ir pagalbinės 
medžiagos, nurodytos 46 straipsnio f 
punkte ir 46b straipsnyje, geros gamybos ir 
platinimo praktikos principai nustatomi 
išsamiose gairėse.“

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/83/EB
52a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijoje įsikūrę veikliųjų medžiagų, 
naudojamų kaip pradinės medžiagos, 
importuotojai ir gamintojai praneša 
valstybės narės, kurioje jie įsikūrę, 
kompetentingai institucijai savo adresą.

Bendrijoje įsikūrę veikliųjų medžiagų, 
naudojamų kaip pradinės ir pagalbinės 
medžiagos, importuotojai, gamintojai  ir 
platintojai praneša valstybės narės, kurioje 
jie įsikūrę, kompetentingai institucijai savo 
adresą.

Or. en

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal 
VI antraštinę dalį, išskyrus 
radioaktyviuosius preparatus, nustatyti jų 
tapatumą ir atsekamumą. Saugumo 
priemonių, susijusių su generiniais 
vaistais, kuriems įsigyti reikia gydytojo 
recepto pagal VI antraštinės dalies 
apibrėžimą, privaloma laikytis tuomet, jei 
Komisija mano, kad tai būtina 
atsižvelgiant į rizikos vertinimą pagal 54a 
straipsnio 4 dalį.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų numatyti privalomas saugumo priemones, susijusias su receptiniais vaistais.  
Generiniai vaistai turėtų būti įtraukti remiantis rizikos vertinimu.
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Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrinti, kad papildomos išlaidos 
būtų kuo mažesnės.

Or. en

Pagrindimas

Saugumo priemones reikia suderinti remiantis aiškiais kriterijais. Taip pat turėtų būti 
sudarytos galimybės jomis remiantis užtikrinti, kad pagalbinės medžiagos nėra falsifikuotos. 
Be to, papildomos išlaidos turėtų būti kuo mažesnės.

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės bus laikomos 
lygiavertėmis pirminei saugumo 
priemonei tuomet, kai jas naudojant bus 
galima užtikrinti tokį pat vaistų 
atpažinimo, jų tapatumo nustatymo,
atsekamumo ir pakuotės pažeidimų 
nebuvimo nustatymo veiksmingumo lygį 
ir bus sudaryti tokio pat lygio techniniai 
sunkumai juos dauginti. 

Or. en

Pagrindimas

Perpakuotojams turėtų būti taikomi tokie pat elgesio reikalavimai kaip ir pirminiam 
gamintojui ir jais turėtų būti užtikrinamas toks pats gaminio integralumo lygis.
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Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pavojų visuomenės sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausia apsaugoti visuomenės sveikatą.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Remiantis šiais kriterijais tams tikriems 
generiniams vaistams ar generinių vaistų
kategorijoms gali būti netaikomi šio 
straipsnio 1 dalies a–c punktuose nustatyti 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 

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

interesus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo teisės aktu nesiekiama apsaugoti pramoninės bei komercinės nuosavybės teisių, juo 
siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą.  Slapta komercinė informacija išties turėtų būti 
saugoma. 

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 80 straipsnyje po c punkto pridedamas 
ca punktas:
ca) jie turi patikrinti, ar jų įsigyti vaistai 
nefalsifikuoti, t. y. įsitikinti antrinės 
pakuotės saugumo priemonės 
autentiškumu;

Or. en

Pagrindimas

Visi legaliame tiekimo tinkle dalyvaujantys subjektai privalo įsitikinti, ar jų turimas vaistas 
yra autentiškas. Tai vienintelis būdas užkirsti kelią falsifikuotų vaistų patekimui į legalų 
tiekimo tinklą atliekant vaistų mainus.

Pakeitimas 35

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 

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

elektroniniu ar kitu pavidalu taip, kad apie 
bet kurią gautų, išsiųstų ar 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;

– partijos numeris;
– leidimo prekiauti registracijos numeris;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti tarpininkavimą, kuris reglamentuotas ir kontroliuojamas dar mažiau nei 
prekyba. Į šią direktyvą įtraukiant tarpininkavimą ir sugriežtinant legalaus tiekimo tinklo 
veikimą turėtų būti užpildoma esama spraga.

Pakeitimas 36

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

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 produktus, kurie, 
kaip jie nustato arba įtaria, pažeidžia šios 
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalį;

– šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalį; Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas ir 
gamybos leidimo, ir leidimo prekiauti 
turėtojas.“

– prekės ženklo savininkų teises, 
nustatytas Bendrijos teisės aktais, kaip 
numatyta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos 



PR\800835LT.doc 27/41 PE430.883v02-00

LT

reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos 
prekių ženklo, ar valstybės narės, kurioje 
gauti produktai, įstatymais.
Be to, tais atvejais, kai pažeidimai ar 
įtariami pažeidimai yra susiję su 
falsifikuotais vaistais, informuojamas 
falsifikuoto leidimo prekiauti turėtojas ar 
prekės ženklo savininkas.“

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.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2001/83/EB
85a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didmeniškai platinant trečiosiose šalyse, 
76 straipsnis, 80 straipsnio c ir i punktai, 
81 ir 82 straipsniai netaikomi. Jeigu 
vaistai gaunami tiesiai iš trečiosios šalies, 
80 straipsnio b punktas taip pat 
netaikomas.

Valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų 
siekdamos užtikrinti, kad falsifikuoti 
vaistai nebūtų platinami ar eksportuojami 
iš jų teritorijos į trečiąsias šalis. Ši 
direktyva nepažeidžia Stambulo 
konvencijos dėl vaistų tiekimo trečiosioms 
šalims esant nepaprastosioms padėtims 
nuostatų.  
Tiekiant vaistus asmenims, kuriems 
suteikta teisė ar kurie yra įgalioti tiekti 
vaistus visuomenei trečiojoje šalyje, 
leidimą turintis didmeninis platintojas 
saugo ir tvarko dokumentus 
pirkimo/pardavimo sąskaitų-faktūrų 
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forma, arba kompiuteryje, arba kokia 
nors kita forma, teikiančia apie bet kurią 
gautų ar išsiųstų vaistų operaciją šią 
minimalią informaciją:
– data,
– vaisto pavadinimas,
– gautas arba išsiųstas kiekis,
– tiekėjo arba prireikus krovinio gavėjo 
pavadinimas ir adresas;
Leidimą turintis didmeninis platintojas 
turi saugoti ir tvarkyti šiuos dokumentus, 
kad kompetentinga institucija, norėdama 
patikrinti, juos galėtų gauti penkerius 
metus;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti siekiama sumažinti didmeninį falsifikuotų vaistų platinimą trečiosiose 
šalyse. Taikant švelnesnes eksporto į trečiąsias šalis ar tranzito per jas taisykles būtų 
pažeistas pasitikėjimas Bendrijos pastangomis stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 
kovojant su vaistų falsifikavimu. Todėl išimčių numatyti negalima. Tačiau Stambulo 
konvencijos nuostatos turėtų būti taikomos atsižvelgiant į vaistus, kurie siunčiami trečiosioms
šalims humanitariniais tikslais kaip pagalba nukentėjus nuo stichinių nelaimių ar panašių 
katastrofų.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2001/83/EB
85b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaistais prekiaujantys asmenys užtikrina, 
kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 762/2004 
arba pagal šią direktyvą valstybės narės 
kompetentingos institucijos yra suteikusios 
leidimą prekiauti prekiaujamais vaistais. 
80 straipsnio d ir h punktuose nustatyti 
reikalavimai netaikomi.

Vaistais prekiaujantys ar 
tarpininkaujantys asmenys užtikrina, kad 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 762/2004 arba 
pagal šią direktyvą valstybės narės 
kompetentingos institucijos yra suteikusios 
leidimą prekiauti vaistais, kuriais jie 
prekiauja ar tarpininkauja jais 
prekiaujant. 80 straipsnio b–h punktuose 
nustatyti reikalavimai netaikomi.
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Or. en

Pagrindimas

Pranešimų nepakanka siekiant užtikrinti, kad prekiautojai ir tarpininkai laikytųsi tam tikrų 
saugumo standartų. Be to, jie atsiskaityti už savo veiksmus ir atsakyti, jei vaistai buvo 
padirbti; tokia leidimų sistema padėtų siekti šių tikslų.

Pakeitimas 39

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 
antraštinė dalis ir 85c straipsnis:

VIIa ANTRAŠTINĖ DALIS
PARDAVIMAI INTERNETU

85c straipsnis
1. Komisija patvirtina Bendrijos logotipą, 
kuris bus naudojamas internetinių 
vaistinių tinklaviečių pradiniame 
puslapyje ir padės visuomenei atpažinti, 
ar tinklavietė, kurioje siūloma parduoti 
vaistus, susijusi su užregistruota vaistine. 
Logotipas bus susietas su valstybės narės 
sukurta pagrindine valstybės narės 
lygmens tinklaviete ir tai padės 
lankytojams įsitikinti, ar logotipas 
autentiškas; šioje tinklavietėje taip pat bus 
pateikiama pagrindinė informacija apie 
pavojų, kuris gresia perkant vaistus 
internetu. 
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos taikant 121 
straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
2. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių norėdamos užtikrinti, jog 
visose jų teritorijoje esančių su 
vaistinėmis susijusių registruotų 
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internetinių vaistinių tinklavietėse 
pateikiamas 1 dalyje nurodytas Bendrijos 
logotipas, ir siekdamos užkirsti kelią 
neregistruotoms internetinių vaistinių 
tinklavietėms naudoti šį logotipą ir susieti 
šias tinklavietes su 1 dalyje nurodyta 
pagrindine tinklaviete. 

Or. en

Pagrindimas

Internetas yra svarbiausias falsifikuotų vaistų patekimo į ES kelias, taigi su juo susijusios 
problemos turėtų būti įtrauktos į šią direktyvą.

Pakeitimas 40

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 patvirtina priemones, skirtas 
plačiosios visuomenės informuotumui 
apie pavojus, kurie gresia perkant vaistus 
internetu, gerinti. Šios priemonės gali 
apimti:
– įspėjimus, kurie ieškant vaistų internete 
pasirodytų paieškos sistemų interneto 
puslapio viršuje;
– bendro pobūdžio informavimo 
kampanijas, rengiamas 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis;
– lengvai prieinamus akredituotų 
e. vaistinių sąrašus.
Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
taikant 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą 
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reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu gerinti visuomenės informuotumą apie pavojus, susijusius su falsifikuotais vaistais.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad paskirtoji 
institucija nuolat kontroliuoja vaistų 
pardavimą internetu ir imasi teisinių 
veiksmų, jei nesilaikoma šios direktyvos.

Or. en

Pagrindimas

Norint sunaikinti vaistus falsifikuojančias nusikalstamas grupuotes, svarbu aptikti nelegalias 
internetines vaistines.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 111 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 
keičiama taip:
Kompetentinga institucija taip pat 
atlieka įprastus veikliųjų medžiagų, 
naudojamų kaip pradinės vaistinės 
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medžiagos, patikrinimus arba atlieka 
šiuos patikrinimus iš anksto nepranešusi
gamintojų, platintojų arba importuotojų
patalpose arba leidimo prekiauti 
turėtojų patalpose ir pagalbinių 
medžiagų gamintojų ar importuotojų arba 
platintojų patalpose, kai, jos nuomone, 
yra pagrindo įtarti, jog nesilaikoma 
geros gamybos praktikos principų ir 
gairių, nurodytų 47 straipsnyje. Šie 
patikrinimai gali būti atliekami 
valstybės narės, Komisijos ar Agentūros 
reikalavimu.
Kompetentinga institucija taip pat iš 
anksto nepranešusi atlieka patikrinimus 
trečiosiose šalyse įsikūrusių veikliųjų 
medžiagų, naudojamų kaip pradinės 
vaistinės medžiagos, ir pagalbinių 
medžiagų gamintojų patalpose. 

Or. en

Pagrindimas

EMEA koordinuojant suvienijus 27 valstybių narių, Jungtinių Valstijų, Kanados ir Šveicarijos 
pajėgas bus sudarytos sąlygos patikrinti kiekvieną už Bendrijos ribų įsikūrusį VVM gamintoją 
ir veiksmingai kovoti su VVM falsifikavimu.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
116 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) 116 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
Leidimas prekiauti vaistu taip pat 
laikinai sustabdomas, panaikinamas 
arba pakeičiamas, kai pagal 8 straipsnį 
arba pagal 10, 10a, 10c ir 11 straipsnius 
kartu su paraiška pateikti duomenys yra 
neteisingi arba nepakeisti pagal 23 
straipsnio nurodymus, arba nebuvo 
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atlikta 112 straipsnyje nurodyta 
kontrolė, arba kai atliekant 111 
straipsnyje nurodytus patikrinimus buvo 
nustatyta, kad nesilaikoma geros gamybos 
praktikos arba geros platinimo praktikos.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos atliekamų patikrinimų tikslas – pagerinti padėtį, kai kas nors 
vyksta ne pagal planą. Taigi svarbu aiškiai paminėti, kad, jei per patikrinimą bus nustatyti 
pažeidimai, leidimo turėtojas turės prisiimti atsakomybę už padarinius, kol padėtis iš esmės 
nepasikeis.  Tam tikrais atvejais bus netenkama leidimo.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ba straipsnis

118b straipsnyje nurodytos nuobaudos 
turėtų būti lygiavertės toms, kurios 
paprastai taikomos už neteisėtus 
veiksmus, susijusius su narkotinėmis 
medžiagomis, ir turėtų būti vienodos 
visose valstybėse narėse. 

Or. en

Pagrindimas

Šioje srityje labai svarbu užtikrinti, kad būtų vykdomi reikalavimai. Nuobaudos bus naudinga 
atgrasymo priemonė. Siekiant, kad jos būtų veiksmingos ir norint užtikrinti, kad nusikaltėliai 
nesirinktų valstybės narės, kurioje taikoma švelnesnė nuobaudų sistema, pageidautina, kad 
visoje ES būtų lygiavertė nuobaudų sistema.
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Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118bb straipsnis

Komisija sukuria Komisijos, EMEA ir 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
tinklą siekdama užtikrinti, kad būtų 
keičiamasi informacija dėl priemonių, 
kurios taikomos kovojant su vaistų 
falsifikavimu, įskaitant informaciją apie 
galiojančias nuobaudų sistemas. Šio 
tinklo tikslas – nustatyti gerąją praktiką ir 
padėti gerinti bendradarbiavimą 
prevencijos ir kovos su pažeidimais srityje. 
Komisija, EMEA ir valstybių narių 
kompetentingos institucijos šiam tinklui 
kasmet pateikia ataskaitą dėl veiksmų, 
kurių ėmėsi. 

Or. en

Pagrindimas

Informacijos ir geros praktikos mainai sudarys galimybes pagerinti prevenciją ir visoje ES 
sukurti iš dalies vienodą nuobaudų sistemą.

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taikydamos šią direktyvą valstybės narės 
imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų už 
vaistus atsakingų kompetentingų institucijų 
ir muitinės institucijų bendradarbiavimą; 
be to, valstybės narės užtikrina, kad 
muitinės pareigūnai būtų tinkamai 
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mokomi atpažinti falsifikuotus vaistus.

Or. en

Pagrindimas

Muitinės pareigūnų mokymas yra veiksminga kovos su vaistų falsifikavimu priemonė. Taigi 
svarbu, kad muitinės pareigūnams būtų rengiami pritaikyti mokymai.

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ca straipsnis
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
plėtoja su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis 
suderintus veiksmus siekdama tikrinti 
tranzito zonas, kuriose vaistai 
sandėliuojami.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingą dėmesį, bendradarbiaujant su atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis, reikėtų skirti tranzito zonų priežiūrai.

Pakeitimas 48

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118cb straipsnis
Komisija ir valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos Taryba 
rengiant Europos konvenciją dėl vaistų 
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falsifikavimo ir prekybos falsifikuotais 
vaistais panaikinimo, kurioje bus 
nagrinėjami šios problemos civilinės ir 
baudžiamosios teisės aspektai.

Or. en

Pagrindimas

Pastebėta, kad vaistų falsifikavimas tapo veikla, kuriai vadovauja tarptautinės nusikalstamos 
grupuotės ir šios visuomenės sveikatos problemos nebeįmanoma išspręsti tik ES sienų ribose. 
Taigi, Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų paremti Europos Tarybos naujos 
tarptautinės konvencijos pasirašymą ir ratifikavimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[įrašyti datą – 18 mėnesių nuo paskelbimo 
dienos], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę.

1) Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[įrašyti datą – 12 mėnesių nuo paskelbimo 
dienos], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo [įrašyti datą –
18 mėnesių ir viena diena nuo paskelbimo 
dienos].

Jos taiko šias nuostatas nuo [įrašyti datą –
12 mėnesių ir viena diena nuo paskelbimo 
dienos].

Tačiau valstybės narės taiko: Tačiau valstybės narės taiko: 

(a) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatoms, susijusioms su 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 46b straipsnio 
2 dalies b punktu ir 46b straipsnio 
3 dalimis nuo [įrašyti datą – 24 mėnesiai
nuo paskelbimo dienos] įgyvendinti.

(a) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatoms, susijusioms su 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 46b straipsnio 
2 dalies b punktu ir 46b straipsnio 3 dalimi
nuo [įrašyti datą – 12 mėnesių nuo 
paskelbimo dienos] įgyvendinti.

(b) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 6, 8 ir 
9 dalių nuostatoms nuo [įrašyti datą –
48 mėnesiai nuo paskelbimo dienos] 
įgyvendinti.

(b) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 6, 8 ir 
9 dalių nuostatoms nuo [įrašyti datą –
24 mėnesiai nuo paskelbimo dienos] 
įgyvendinti.
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Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 
nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 
narės.

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir pacientų, farmacininkų bei gamintojų interesus, 
labai svarbu, kad terminai būtų kuo trumpesni.

Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šios 
Direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
Direktyvos 2001/83/EB 54 straipsnio o 
punkte nurodytų saugumo priemonių 
taikymo ir tikėtino jų poveikio siekiant 
mažinti falsifikuotų vaistų skaičių 
legaliame Europos tiekimo tinkle 
įvertinimo ataskaitą. Ataskaitoje turėtų 
būti pateikiamas ir kitų kategorijų vaistų, 
įskaitant nereceptinius vaistus, kurių 
apibrėžtis pateikiama Direktyvos 
2001/83/EB VI antraštinėje dalyje, 
saugumo priemonių vertinimas. Prireikus 
Komisija teikia pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie nereceptiniai vaistai neapsaugoti nuo falsifikavimo pavojaus. Todėl Komisija, 
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persvarstydama šią direktyvą, privalo apsvarstyti galimybę remiantis rizikos vertinimu 
įtraukti šiuos vaistus į direktyvos taikymo sritį. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija savo pasiūlymu dėl falsifikuotų vaistų patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos 
atkreipia dėmesį į vis didėjantį Europos piliečių susirūpinimą dėl jų vartojamų vaistų kokybės 
ir saugumo. Taigi pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu kovoti su vaistų klastojimu ir 
vertina šį pasiūlymą kaip būtiną etapą norint užkirsti kelią šiai vis didėjančiai grėsmei, kuri 
kyla sveikatai, ir geriau užtikrinti pacientų saugumą.

Problema
Komisijos atliktame poveikio vertinime (SEC(2008)2674) inter alia pateikiamos šios nerimą 
keliančios pastabos:

 staiga padidėjo muitinių konfiskuojamų suklastotų vaistų kiekis (2006 m. ES 
pasienyje konfiskuota 2,7 milijono vaistų, 2007 m. – 2,5 milijono; palyginti su 
2005 m. konfiskuotų vaistų kiekis padidėjo 384 proc.);

 pastebėta, kad nuo vaistų, skirtų gyvensenai pakeisti, klastojimo pereinama prie 
gyvybiškai svarbių vaistų, įskaitant vėžį ir širdies ligas, psichiatrinius sutrikimus ir 
infekcijas gydančius vaistus, falsifikavimo. Gydymas tokiais falsifikuotais vaistais 
gali turėti pražūtingų padarinių; 

 tendencija skverbtis į įprastą tiekimo tinklą. Be interneto, vis dažniau stengiamasi 
naudoti leidimą turinčius platinimo tinklus. Iš 13 duomenis turinčių valstybių narių, 
septynios pranešė apie falsifikuotų vaistų paplitimą teisėtame tiekimo tinkle. 

Reikia pabrėžti, kad remiantis PSO ekspertų grupės nuomone, daugelyje Afrikos šalių, kai 
kuriuose Azijos ir Lotynų Amerikos kraštuose yra rajonų, kuriuose daugiau kaip 30 proc. 
vaistų gali būti falsifikuoti. Falsifikuotų vaistų patekimo į Europos rinką prevencijos politika 
turėtų daryti teigiamą įtaką ir kitiems pasaulio regionams, kuriuose ši problema dar gilesnė. 

Pacientai turi būti visiškai tikri, kad jų vartojami vaistai yra tikrai tie vaistai, kuriuos jie mano 
vartojantys. Dėl suklastotų vaistų vartojimo gydymas gali būti nesėkmingas ir gali netgi kilti 
pavojus gyvybei. Todėl pranešėjas mano, kad direktyvoje didžiausias dėmesys turėtų būti 
skiriamas visuomenės sveikatos apsaugai nuo suklastotų vaistų. Jokie papildomi tikslai 
neturėtų trukdyti siekti šio tikslo.

Direktyvoje neturėtų būti liečiami intelektinės nuosavybės ir patentų teisių klausimai, kurie 
jau reglamentuojami kitais konkrečiais teisės aktais.

Dvigubas teisinis pagrindas 
Pranešėjas nusprendė šią direktyvą paremti dvigubu teisiniu pagrindu. Vaistų klastojimas yra 
nusikaltimas, kuriuo užkertamas kelias pacientams gauti jiems reikalingą gydymą ir taip 
kenkiama jų sveikatai, kartais netgi sukeliama jų mirtis. Todėl visų pirma direktyva turėtų būti 
siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą ir šis direktyvos tikslas turėtų būti svarbiausias. 
Direktyvos teisinis pagrindas turėtų atitikti šį tikslą. Tai dera su Europos Tarybos konvencijos 
projektu, kuriame aptariamas visuomenės sveikatos klausimas.

Sąvokų apibrėžtys ir atsakomybė
Norint geriau apsaugoti vaistų platinimo tinklą būtina aiškiai apibrėžti ne tik tikslą, bet ir 
įvairius tiekimo tinklo subjektus. Kas yra suklastotas vaistas? Kas yra veiklioji medžiaga ar 
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pagalbinė medžiaga? Komisijos pasiūlyme tai nėra pakankamai aiškiai nustatyta. Tą patį 
galima pasakyti ir apie įvairių tiekimo tinklo subjektų apibrėžtis, kuriose pateikiami 
paaiškinimai apie šių subjektų vaidmenį ir atsakomybę. Labai svarbu atskirti tuos subjektus, 
kurie jau oficialiai pripažinti – ir laikomi atsakingais – ir tuos, kurie nepatenka į šią kategoriją, 
nors jų vaidmuo reikšmingas atsižvelgiant į atsakomybę platinimo tinkle. Taigi svarbu skirti 
prekiautojus ir tarpininkus ir aiškiai apibrėžti jų vaidmenis ir atsakomybes. Tai reikia taikyti ir 
kitiems subjektams, pvz., transportuotojams ar lygiateisiams prekiautojams. Direktyvoje 
turėtų būti vengiama painiavos ir nepaliekama jokių neaiškių klausimų. Joje turėtų būti aiškiai 
nustatoma kokie subjektai ir kokiomis sąlygomis gali vykdyti šios srities veiklą. Pateikus 
aiškius apibrėžimus bus paprasčiau įgyvendinti.

Nuobaudos
Vaistų klastojimas nėra mažas pažeidimas. Tai organizuota nusikalstama veikla, kuri kelia 
grėsmę žmonių gyvybei. Nuobaudos už klastojimą turi būti atitinkamos ir turėtų būti 
lygiavertės toms, kurios paprastai taikomos už neteisėtus veiksmus susijusius su narkotinėmis 
medžiagomis. Labai svarbu Komisijos pasiūlyme sugriežtinti atitinkamas nuostatas dėl 
nuobaudų.

Apsaugos priemonės
Valstybėse narėse skiriami receptiniai ir nereceptiniai vaistai, nes receptiniai vaistai, jei jie 
falsifikuoti ar netinkamai vartojami, sukelia didesnį pavojų pacientui. Todėl receptiniams 
vaistams taikomos apsaugos priemonės turi būti privalomos. Vis dėlto reikia pripažinti, kad 
vaistai bus falsifikuojami tik tuomet, jei tam bus ekonominių priežasčių. Taigi pranešėjas 
mano, kad (jei tai dera su rizikos vertinimo išvadomis) būtų galima atsisakyti kai kuriems 
generiniams vaistams ar vaistų kategorijoms taikomų saugumo priemonių vertinimo kriterijų. 
Be to, pranešėjas siūlo praėjus penkeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo įvertinti, ar 
būtina būtų taikyti saugumo priemones taip vadinamiems nereceptiniams vaistams.

Pagalbinės medžiagos
Pacientai, vartodami vaistus, vartoja ne tik veikliąsias, bet ir pagalbines medžiagas. 
Falsifikuotų pagalbinių medžiagų vartojimo pasekmės deramai dokumentuotos. Vienos iš 
skaudžių tokių medžiagų vartojimo pasekmių – 89 žmonių mirtys 1995 m. ir mažiausiai 59 
vaikų mirtys 1996 m. Haityje, arba 30 vaikų mirtys 1998 m. Indijoje. Todėl pranešėjas į 
pranešimo projektą įtraukė pagalbines medžiagas. Falsifikuotų vaistų kokybė ir tapatumas 
turėtų būti tikrinamas. 

Pardavimai internetu
Į Komisijos pasiūlymą neįtraukti pardavimai internetu, juos laikant nelegalaus tiekimo tinklo 
dalimi. Tai neatitinka tikrovės, kadangi kai kuriose valstybėse narėse pardavimai internetu 
legalizuoti. Gerai žinoma, kad internetas yra vienas pagrindinių falsifikuotų vaistų patekimo į 
Europos rinką kelių. Pranešėjas įtraukė  į pranešimo projektą nuostatas, kuriomis 
vadovaujantis siekiama spręsti problemas, susijusias su šiuo svarbiu patekimo būdu. Visų 
pirma reikėtų geriau informuoti visuomenę apie pavojų, kuris gresia perkant vaistus internetu.
Reikėtų sukurti švietimo programas, kurias vykdant būtų didinamas vartotojų informuotumas 
apie falsifikuotus gaminius ir pavojų, kuris gresia perkant vaistus naudojantis leidimo 
neturinčiais tinklais. Antra, reikia užtikrinti, kad pacientai galėtų atpažinti tas tinklavietes, 
kurios atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus. Neįmanoma paaiškinti visuomenei, kodėl 
direktyvoje, kuria siekiama spręsti su falsifikuotais vaistais susijusias problemas, nėra 
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sprendžiamos su svarbiausiu jų patekimo kanalu – internetu  – susijusios problemos. Vienas 
pagrindinių pranešimo projekto uždavinių – spręsti su šiuo patekimo keliu susijusias 
problemas. 

Informavimas ir ataskaitų teikimas
Komisijos, EMEA ir valstybių narių kompetentingų institucijų tinklo sukūrimas padėtų 
surinkti daugiau duomenų ir geriau suprasti šį reiškinį, o tai padėtų geriau spręsti su tuo 
susijusias problemas. Komisija, EMEA ir valstybių narių kompetentingos institucijos šiam 
tinklui kasmet pateikia ataskaitą dėl veiksmų, kurių ėmėsi.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Būtina koordinuoti įvairių nacionalinių ir tarptautinių institucijų, kovojančių su vaistų 
falsifikavimu, veiklą. Svarbu gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir kurti tinkamus 
daugiašalius mechanizmus, pagal kuriuos bus sudaromos sąlygos importuojančioms šalims 
pradėti tyrimus ir identifikuoti į jų rinkas patenkančių padirbtų vaistų tikrąjį šaltinį.

Importo patikrinimai
Šioje direktyvoje dėmesys skiriamas vaistų importo kontrolės kokybei, kadangi tai vienas iš 
svarbiausių falsifikuotų vaistų patekimo į Europos rinką būdų. Taigi pranešėjas mano, kad 
nepaprastai svarbu sukurti tikrinimų sistemą, svarbiausiu jos pagrindu pasirenkant gerą 
gaminimo praktiką, kuri jau apibrėžta tarptautiniuose susitarimuose. Jau vykdomas 
tarptautinis bendradarbiavimas ir valstybių narių patirtis – tai pagrindiniai ramsčiai, siekiant 
parengti tobulesnę, veiksmingą falsifikuotų produktų aptikimo sistemą.

Eksportas
Komisijos pasiūlyme nesprendžiama trečiosioms šalims skirtų falsifikuotų vaistų kontrolės ir 
platinimo problema. Bus sunku paaiškinti mūsų partneriams, kodėl Sąjunga, norėdama rasti 
už falsifikavimą atsakingus subjektus, taiko griežtas nuostatas į Europos rinką patenkantiems 
vaistams, tačiau nenumato jokių nuostatų, susijusių su vaistais, ekportuojamais į trečiąsias 
Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos šalis. Tai labai apribotų Europos galimybes reikalauti 
aktyvesnio tarptautinio bendradrabiavimo. Gaminant vaistus ES ir juos platinant trečiosiose 
šalyse turi būti laikomasi tų pačių reikalavimų, kurie taikomi importui. Taip būtų pagerintas 
mūsų dalyvavimas kovoje su nusikalstamu vaistų falsifikavimu kai kuriose trečiosiose šalyse, 
kuriose, remiantis PSO vertinimais, ši problema ypač sunki.

Baigiamosios pastabos
Svarstomoje direktyvoje susiduria dažnai prieštaringi interesai. Kai kurie subjektai mano, kad 
sumažinti tarpininkų skaičių būtų geras sprendimas; kiti norėtų, kad būtų išlaikytos esamos 
procedūros, neketindami prisiimti dalies atsakomybės ar išlaidų. Kai kurie subjektai 
pageidauja, kad direktyvoje dėmesys būtų atkreiptas į gaminių keliamus pavojus; kiti nori 
didesnio dėmesio su tinklu susijusiems pavojams. Pranešėjas įsitikinęs, kad direktyvoje turėtų 
būti atsižvelgta į įvairius interesus, bet pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas mūsų 
bendram interesui – pacientų saugumui. Tai pagrindinis principas, kuriuo remtasi rengiant 
pranešimo projekto pakeitimus.


