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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungoje vis gausėja vaistų, kurie yra falsifikuoti arba kurių tapatumas, istorija ar 
šaltinis yra falsifikuoti. Falsifikuotuose vaistuose galima aptikti standartų neatitinkančių arba 
falsifikuotų sudedamųjų dalių, juose gali trūkti tam tikrų sudedamųjų dalių arba jų gali būti ne 
tiek, kiek reikia, įskaitant veikliąsias medžiagas. 

Šie vaistai kelia didelę grėsmę Europos pacientams ir Europos pramonei, o visuomenė ir 
politikai yra labai susirūpinę dėl nepaliaujamo jų kiekio augimo ES pastaraisiais metais. 

Komisija norėtų sukurti veiksmingą teisinį pagrindą kovai su falsifikuotais vaistais, esančiais 
Europos Sąjungos vidaus rinkoje, įvesdama geresnes apsaugos priemones ir vaistų pakavimo 
atsekimo sistemas, supaprastindama procedūras, didindama skaidrumą ir informavimą, 
veiksmingiau rinkdama duomenis ir taikydama tobulesnes vertinimo procedūras, labiau 
įtraukdama visas susijusias šalis bei patvirtindama gerosios praktikos tvarką.

Nors pranešėja ir pritaria pasiūlymui, ji mano, kad jį dar reikia tobulinti, ypač kai tai susiję su 
vartotojų apsaugos problemomis. Todėl ji siūlo pakeitimus šiose srityse:

 Vardan teisinio apibrėžtumo ir aiškumo, direktyvos tekste būtina pateikti sąvokos 
„falsifikuoti vaistai“ apibrėžimą, aiškiai susitelkiant ties vartotojų apsauga.

 Kadangi numanoma, jog didžioji dalis falsifikuotų vaistų į vidaus rinką patenka 
vykdant prekybą internetu, nepakankamai susitelkta ties teisėtais tiekimo tinklais. 
Todėl, pranešėja ragina Komisiją kas dvejus metus informuoti Europos Parlamentą ir 
Tarybą apie šia direktyva nustatytų priemonių poveikį, o taip pat apie poreikį toliau jas 
derinti, ypač kai tai susiję su vaistų prekybą internetu ir prekyba nereikalaujant 
recepto.

 Įgyvendinant visuomenės informavimo kampanijas vaistų vartotojai turėtų būti 
informuojami apie naujas vaistams taikomas saugumo priemones ir su vaistų įsigijimu 
iš licencijos neturinčių internetinių parduotuvių susijusius pavojus.

 Į Bendrijos duomenų bazę įvedama informacija turėtų būti kaip galima konkretesnė. 
Be to, duomenų bazėje turėtų būti laikomos bylos apie falsifikuotus vaistus, rastus 
Sąjungos rinkoje.

 Duomenų apdorojimas įvairiose atsekimo proceso stadijose turėtų būti vykdomas 
vadovaujantis galiojančiais Bendrijos ir nacionaliniais įstatymais dėl duomenų 
apsaugos ir šie duomenys neturėtų būti prieinami jokiam komerciniam naudojimui.

 Vaistų falsifikavimas yra sunki organizuota nusikalstama veikla, kuria keliamas 
pavojus žmonių gyvybei. Todėl už falsifikavimą taikomos sankcijos turėtų atitikti šio 
nusikaltimo rimtumą. Nepažeidžiant subsidiarumo principo, direktyvos tekste svarbu 
griežtinti nuostatas dėl sankcijų.

 Galiausiai, 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo panaikinta 
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komitologijos procedūra. Todėl direktyvos nuostatos dėl komitologijos procedūros turi 
būti pakeistos nuostatomis dėl vienos iš jų naujų procedūrų numatytų Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo (šios Sutarties 290 arba 291 str.). Atsakingo Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto prašoma išnagrinėti šį klausimą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. 3a) Patirtis rodo, kad vartotojai, pirkdami 
vaistus internetu, ne visuomet gali 
patikrinti šaltinio autentiškumą. Komisija, 
derindama veiksmus su Agentūra ir 
valstybėmis narėmis, turėtų inicijuoti 
vartotojų informavimo kampanijas 
siekiant skleisti informaciją apie pavojų, 
kuris jiems gresia perkant vaistus 
nelicencijuotose interneto svetainėse. Be 
to, Komisija turėtų kas dvejus metus 
informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą 
apie priemonių, kurios numatytos šioje
direktyvoje, poveikį ir būtinybę toliau jas 
derinti, ypatingą dėmesį skirdama 
prekybai vaistais internetu, o sprendimą 
leisti arba drausti prekiauti vaistais 
internetu turi priimti kiekviena valstybė 
narė.

Pagrindimas

Didžioji dalis falsifikuotų produktų patenka į rinką per nelegalias interneto svetaines. 
Vartotojams turėtų būti sudaryta galimybė saugiai įsigyti vaistų internetu, tačiau, remiantis 
subsidiarumo principu, sprendimą leisti prekiauti vaistais internetu priima kiekviena valstybė 
narė, atsižvelgdama į tai, ar laikomasi visų susijusių Europos teisės aktų nuostatų.
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Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) Patvirtinus šią direktyvą, Komisija, 
bendradarbiaudama su Agentūra ir 
valstybių narių valdžios institucijomis, 
turėtų inicijuoti kampanijas, skirtas 
informuoti vartotojus apie riziką perkant 
falsifikuotus vaistus ir didinti jų 
sąmoningumą šiuo klausimu, ypatingą 
dėmesį skirdama ant vaisto pakuotės ar 
kitur pateikiamoms autentiškumo 
nustatymo ir saugumo priemonėms (pvz., 
hologramoms ir apsauginėms plomboms).

Pagrindimas

Sprendžiant iš vis didesnio falsifikuotų vaistų kiekio, akivaizdu, kad vartotojai nėra informuoti 
apie pavojų, kuris jiems gresia perkant falsifikuotus vaistus, ypač iš neteisėtų interneto 
svetainių. Viena iš žinomų problemų yra tai, kad vartotojai nepakankamai išmano 
galiojančius teisės aktus. Išsamiai informuoti vartotojai galėtų padėti susekti rinkoje 
cirkuliuojančius falsifikuotus vaistus.  

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) Kas dvejus metus Komisija turėtų 
pateikti išsamų be recepto parduodamų 
vaistų padėties vertinimą, ypatingą dėmesį 
skirdama klausimui, ar be recepto 
parduodami vaistai turėtų būti įtraukti į 
šios direktyvos taikymo sritį ir kaip tai 
turėtų būti padaryta.

Pagrindimas

Būtina tęsti galimo be recepto parduodamų vaistų pavojaus vertinimą siekiant nuspręsti, ar 
šie vaistai turėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. 4a) Sąjungos piliečiai turėtų būti 
informuoti apie pavojų, kurį jų sveikatai 
kelia iš nekontroliuojamų tinklaviečių ar 
neteisėto tiekimo tinklo užsakyti 
produktai. Komisija, kartu su valstybėmis 
narėmis ir bendradarbiaudama su 
pacientų ir vartotojų organizacijomis, 
turėtų patvirtinti priemones, skirtas 
informuoti visuomenę apie riziką perkant 
vaistus internetu.

Pagrindimas

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Pakeitimas 5

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. 

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. 
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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.

Visiems veikėjams 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.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų tapatumą, autentiškumą ir jų nenutrūkstamą atsekamumą pradedant 
gamykla ir baigiant vartotoju, visiems platinimo tinklo veikėjams turėtų būti taikomos tos 
pačios taisyklės, reikalavimai ir atsakomybė.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
receptinių vaistų atsekamumas, turėtų būti 
nustatytos Bendrijos lygmeniu. Nustatant 
privalomas receptinių vaistų saugumo 
priemones, reikia tinkamai atsižvelgti į kai 
kurių produktų ar jų kategorijų, kaip antai 
generinių vaistų, ypatumus. Be kita ko, 
reikia atsižvelgti į falsifikavimo riziką, 
susijusią su kaina, į praeities įvykius 
Bendrijoje ir užsienyje, falsifikavimo 
padarinius visuomenės sveikatai 
atsižvelgiant į konkrečias susijusių 
produktų ypatybes arba ligų, kurios jais 
turėtų būti gydomos, sunkumą. Saugumo 
priemonės (išskyrus serijos numerį) turėtų 
būti grupuojamos pagal kategorijas 
atsižvelgiant į tai, ar jos lygiavertės, ir 
gamybos leidimų turėtojai paprastai 
turėtų nustatyti specifinę, konkrečiai 
kategorijai taikomą priemonę ar keletą jų. 
Saugumo priemonės turėtų būti laikomos 
lygiavertėmis, kai jas taikant užtikrinama 
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to paties lygmens apsauga, t. y. 
patvirtinamas autentiškumas, tai, kad 
produktas nėra falsifikatas, ir prireikus 
produkto tapatumas, o jas dauginti 
techniškai lygiai taip pat sunku.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti to paties lygmens apsaugą, būtina patikslinti lygiaverčių saugumo 
priemonių, skirtų receptinių vaistų tapatumui, autentiškumui ir atsekamumui užtikrinti, 
taikymo sritį, kai pašalinamos pradinės saugumo priemonės. Jos turėtų būti grupuojamos 
pagal sudėtingumą, o šias priemones pašalinus (ar paslėpus) jos turės būti pakeistos 
panašiomis priemonėmis, kurias taikant būtų užtikrinta to paties lygmens apsauga ir 
kompleksiškumas.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Siūlomos saugumo priemonės ir 
duomenys, surinkti vaistus  
identifikuojant, suteikiant leidimus ir 
užtikrinant jų atsekamumą turėtų būti 
naudojami laikantis galiojančių Sąjungos 
ir nacionalinių teisės aktų dėl duomenų 
apsaugos. Tai ypač aktualu informacijos 
apie paskirstymo kanalus atveju.

Pagrindimas

Būtina laikytis duomenų apsaugos reikalavimų. Informacija apie vaistų paskirstymo kanalus 
leidimo prekiauti turėtojai galėtų pasinaudoti komerciniais tikslais, todėl tokios informacijos 
jiems negalima atskleisti. 

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) Valstybės narės, siekdamos griežtinti 
šiuo metu galiojančių neteisėto vaistų 
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tiekimo internetu apribojimų taikymą, 
turėtų, inter alia, vykdyti policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą su Europolu.

Pagrindimas

Siekiant spręsti neteisėto vaistų tiekimo internetu klausimą, svarbus valstybių narių 
bendradarbiavimas, įskaitant geriausios praktikos ir patirties technologijų srityje mainus. 
Tačiau į šią bendradarbiavimo procedūrą turėtų būti įtrauktas ir Europolas, kuris ES 
lygmeniu yra įgijęs didelės techninės patirties kovos su kibernetiniais nusikaltimais 
sektoriuose. 

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnyje po 5 punkto įterpiamas 
šis 5a punktas:

„5a) Falsifikuotas vaistas: „5a) Falsifikuotas vaistas:
tai bet koks vaistas, kurį gaminant buvo 
tyčia ir sąmoningai falsifikuojama:
a) vaisto tapatumas, įskaitant pakuotę, 
ženklinimą, pavadinimą ir sudėtį, t. y. 
sudėtines dalis, tarp jų pagalbines ir 
veikliąsias medžiagas, taip pat jų kiekį; 
ir (arba)
b) vaisto kilmė, įskaitant gamintoją, 
gamybos šalį, kilmės šalį ir leidimo 
prekiauti turėtoją; ir (arba)
c) vaisto istorija, įskaitant registrus ir 
dokumentus, kurie padeda nustatyti 
tiekimo tinklą.
Patentų pažeidimai ar ginčai dėl jų turi 
būti skiriami nuo vaistų klastojimo ar 
falsifikavimo. Vaistai (generiniai ar 
turintys prekės ženklą), kuriais 
neleidžiama prekiauti vienoje konkrečioje 
šalyje, tačiau leidžiama prekiauti kitur, 
nelaikomi falsifikuotais.
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Teisėti vaistai, pristatomi 
nestandartinėmis partijomis, turintys 
kokybės defektų ar neatitinkantys geros 
gamybos ir geros platinimo praktikos 
reikalavimų, nelaikomi falsifikuotais.
Komisijai įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, pagal kuriuos 
būtų atnaujinama ši apibrėžtis remiantis 
technine ir mokslo pažanga ir (arba) 
tarptautiniais susitarimais. Šie aktai, 
skirti šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
tvirtinami pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnyje 
nurodytą tvarką.“

Pagrindimas

Siekiant teisinio apibrėžtumo ir aiškumo, direktyvos tekste būtina pateikti sąvokos 
„falsifikuoti vaistai“ apibrėžimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 2 straipsnyje po 3 dalies įterpiama 
3a dalis: 
„3a. Nė viena šios direktyvos nuostata 
nesusijusi su siekiu daryti poveikį 
valstybių narių teisei riboti ar drausti 
receptinių vaistų pardavimą internetu.“

Pagrindimas

Absoliuti dauguma valstybių narių šiuo metu riboja interneto prekybą receptiniais vaistais. 
Be kita ko, taikant šiuos apribojimus lengviau riboti padirbinėtojų veiklą ir neleisti jiems
siūlyti falsifikuotų vaistų visuomenei. Siekiant, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata ir 
paisoma subsidiarumo principo, turėtų būti leista toliau taikyti šiuos apribojimus.
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Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) 54 straipsnio o punkte nurodytos 
saugumo priemonės negali būti iš dalies ar 
visai pašalintos arba paslėptos, išskyrus 
atvejus, kai užtikrintas vaistų tapatumas, 
autentiškumas ir atsekamumas ir
laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

Pagrindimas

Saugumo priemonėmis turėtų būti užtikrintas vaistų tapatumas, autentiškumas ir 
nepertraukiamas atsekamumas – pradedant gamykla ir baigiant vartotoju. Vaistų tapatumas, 
autentiškumas ir atsekamumas turi būti užtikrintas bet kokiomis aplinkybėmis. 

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei iš dalies ar visiškai buvo pašalintos 
arba paslėptos pradinės saugumo 
priemonės, gamybos leidimų turėtojai tai 
aiškiai nurodo ant išorinės pakuotės;

Pagrindimas

Pakuotės etiketėje turi būti nurodyta išsami, pacientams ir kitiems tiekimo tinklo veikėjams 
skirta informacija apie pašalintas arba perkeltas pirmines saugumo priemones.
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tiekimo tinklo sudėtingumą;

Pagrindimas

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) falsifikavimo atvejų trečiosiose šalyse ir 
Bendrijoje skaičių;

b) falsifikavimo atvejų visame pasaulyje ir 
ypač Sąjungoje, skaičių;

Pagrindimas

Kai tai susiję su kompetentingų valdžios institucijų atliekama stebėsena ir kontrole bei 
pagarba intelektinei nuosavybei, padėtis daugelyje trečiųjų šalių ir Europoje ganėtinai 
skiriasi.

Pakeitimas 15

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

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

Pagrindimas

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 

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

komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų paisoma duomenų, 
kurie gauti naudojant vaisto 
autentiškumui pademonstruoti skirtas 
saugumo priemones, nuosavybės ir 
slaptumo principo. Ypač informacijos apie 
paskirstymo kanalus negalima suteikti 
komerciniam naudojimui.

Pagrindimas

Būtina laikytis duomenų apsaugos reikalavimų. Informacija apie vaistų paskirstymo kanalus 
leidimo prekiauti turėtojai galėtų pasinaudoti komerciniais tikslais, todėl tokios informacijos 
jiems negalima atskleisti.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šioje dalyje nurodytas priemones 
turi būti tinkamai atsižvelgta bent į visus 
toliau išvardytus punktus:
a) sistemos ekonominį veiksmingumą 
siekiant užtikrinti, kad bet kuri taikoma 
priemonė būtų grindžiama ekonominės 
naudos analize;
b) visi tiekimo tinklo veikėjai proporcingai 
pasidalija su priemonėmis susijusias 
išlaidas, kurios priklauso nuo konkretaus 
vaisto kainos;
c) sistema turi būti nepriklausoma; turi 
būti vadovaujamasi teisėtu siekiu 
apsaugoti slaptą komercinio pobūdžio 
informaciją, saugoti pramonines ir 
komercines teises bei asmens duomenis.

Pagrindimas

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

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

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 2 ir 3 dalys taip pat galioja gamybos 
leidimo turėtojui, kuris iš dalies ar visiškai 
pašalina arba paslepia receptinių vaistų 
saugumo priemones, kurias šio straipsnio 
2 dalyje savanoriškai pritvirtina pradinis 
gamintojas.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių institucijomis, 
pradeda informavimo kampaniją. 
Kampanija siekiama didinti vartotojų 
informuotumą apie jau taikomas 
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autentiškumo užtikrinimo priemones, apie 
tokias saugumą užtikrinančias priemones 
ant vaistų pakuočių, kaip hologramos ir 
apsauginės plombos, bei apie riziką, 
kylančią perkant falsifikuotus vaistus. 
Ypatingas dėmesys skiriamas leidimo ir 
licencijų neturinčiomis internetinėmis 
parduotuvėmis.

Pagrindimas

Vis didėjantis falsifikuotų vaistų kiekis rodo, kad vartotojai nėra informuoti apie pavojus,
kylančius perkant falsifikuotus vaistus – ypač iš nelegalių internetinių parduotuvių. Tinkamai 
informuoti vartotojai prisidėtų aptinkant rinkoje esančius falsifikuotus vaistus. 

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85c straipsnis

Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
tvirtina ir rengia akredituotų interneto 
vaistinių registrą. Šis registras 
pasiekiamas naudojantis vieša duomenų 
baze.
Komisija nustato Sąjungos kokybės 
sertifikato logotipą, kuriuo žymimos 
teisėtų interneto vaistinių tinklavietės. 
Komisija užtikrina, kad nė viena 
neakredituota vaistinė nenaudotų 
Sąjungos logotipo ir neprekiautų vaistais 
vidaus rinkoje.

Pagrindimas

Būtina stiprinti vartotojų pasitikėjimą prekyba vaistais interneto vaistinėse ir riboti 
falsifikuotų vaistų platinimą internetu.
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85d straipsnis

1. Komisija ir valstybės narės priima 
deleguotuosius teisės aktus, pagal kuriuos 
numatomos priemonės siekiant 
informuoti visuomenę apie riziką perkant 
vaistus internetu, kurios, be kita ko, gali 
būti šios: 
– ieškant vaistų internete – viršutinėje 
paieškos sistemos interneto puslapio 
dalyje pasirodantys įspėjimai;
– informavimo kampanijos 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
ir pacientų bei vartotojų organizacijomis;
– lengvai prieinamas akredituotų 
interneto vaistinių sąrašas.
Šie aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, tvirtinami pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytą tvarką.

Pagrindimas

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7) Jei patikrinimo metu nustatoma, kaip 
nurodyta 1 dalyje, kad gamintojas 
neatitinka Bendrijos teisės aktuose 
numatytų geros gamybos praktikos 
principų ir gairių, informacija įtraukiama į 
Bendrijos duomenų bazę, kaip nurodyta 
6 dalyje. Tokia informacija apima 
duomenis, kokių principų, gairių ir 
taisyklių nesilaikoma. Į šią duomenų bazę 
būtina įtraukti ir falsifikuotų vaistų 
aptikimo Sąjungos rinkoje atvejus. 

Pagrindimas

Į Bendrijos duomenų bazę įtraukiama informacija turėtų būti kaip galima konkretesnė. 

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, 
priimtas laikantis šios direktyvos, 
taisykles, ir imasi visų priemonių, kad 
tokios nuostatos būtų įgyvendinamos. 
Nustatytos nuobaudos turi būti
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 
Valstybės narės ne vėliau kaip iki [įrašyti 
datą – 18 mėnesių nuo paskelbimo dienos] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 

Nepažeisdamos subsidiarumo principo, 
valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Taikant bausmes, kurios 
gali būti baudžiamojo pobūdžio, 
atsižvelgiama į pavojų, kurį visuomenės 
sveikatai kelia falsifikuoti vaistai. 
Nustatomos suderintos, veiksmingos, 
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nedelsdamos ją informuoja apie vėlesnius 
šių nuostatų pakeitimus.

proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, 
kurios, inter alia, apima šias elgesio 
formas:
1) falsifikuotų vaistų, veikliųjų medžiagų, 
pagalbinių medžiagų, sudėtinių dalių, 
pradinių vaistinių medžiagų ir antraeilių 
vaistinių medžiagų gamybą;
2) falsifikuotų vaistų, veikliųjų medžiagų, 
pagalbinių medžiagų, sudėtinių dalių, 
pradinių vaistinių medžiagų ir antraeilių 
vaistinių medžiagų tiekimą arba 
pasiūlymus tiekti, įskaitant 
tarpininkavimą, pervežimą, saugojimą, 
importą ir eksportą;
3) dokumentų klastojimą arba 
padirbinėjimą;
4) pagalbą arba bendrininkavimą vykdant 
aukščiau paminėtus pažeidimus;
5) bandymus įvykdyti bet kurį iš aukščiau 
paminėtų pažeidimų.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
[18 mėnesių nuo paskelbimo dienos] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie vėlesnius 
šių nuostatų pakeitimus.

Pagrindimas

Vaistų falsifikavimas yra sunki organizuota kriminalinė veikla, kuria keliamas pavojus 
žmonių gyvybei. Todėl už falsifikavimą taikomos sankcijos turėtų atitikti šį rimtumą.
Nustatant taisykles, susijusias su taikytinomis sankcijomis, turi būti pripažinta, kad klastojami 
vaistai kelia pavojų visuomenės sveikatai. Todėl šios bausmės turi būti griežtesnės negu 
bausmės, taikomos už kitų rūšių prekių ar produktų falsifikavimą ar klastojimą.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ba straipsnis
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Komisija sukuria Komisijos, Agentūros ir 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
tinklą, į kurį įtraukia taip pat ir pacientų 
ir vartotojų organizacijas, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
informacija apie taikomas kovos su vaistų 
falsifikavimu priemones, įskaitant 
informaciją apie galiojančias bausmių 
sistemas. 

Pagrindimas

Siekiant teisingai suvokti vaistų klastojimo reiškinį, t. y. veiksnius, dėl kurių perkami 
suklastoti vaistai, ir veiksmingai kovoti su klastojimu, itin svarbu bendradarbiauti su pacientų 
organizacijomis. Pastarosios gali padėti rinkti svarbius duomenis apie pacientų elgseną, pvz., 
priežastis pirkti sufalsifikuotus vaistus. 

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Įterpiamas šis straipsnis:
127 c straipsnis

Komisija iki 2012 m. birželio 30 d. ir 
vėliau kas dvejus metus informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie šioje 
direktyvoje numatytų priemonių poveikį 
bei tolimesnio derinimo poreikį. Šiuo 
tikslu Komisija ypač įvertina ar 
reikalingas specifinis derinimas vaistų, 
parduodamų nereikalaujant recepto ir 
tokių vaistų pardavimo internetinėse 
parduotuvėse, srityse. Be to, įvertinami 
falsifikuotų vaistų patekimo į rinką būdai 
ir pavojai, kylantys parduodant vaistus, 
kuriems nereikalingas receptas. Prireikus
kartu su ataskaita pateikiami atitinkami 
teisėkūros pasiūlymai. Jei būtina, 
Komisija siūlo teisės aktus, pagal kuriuos 
būtų siekiama įtraukti į šios direktyvos 
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taikymo sritį vaistus, kuriuos parduodant 
nereikalaujama recepto.

Pagrindimas

Didžioji dalis falsifikuotų produktų patenka į rinką per nelegalias internetines parduotuves. 
Vartotojams būtina suteikti galimybę saugiai įsigyti vaistus internetu arba užtikrinti saugumą 
perkant vaistus, kuriems nereikalingas receptas. Be to, turima nepakankamai duomenų apie 
tai, kur ir kada dažniausiai falsifikuoti vaistai patenka į legalius paskirstymo tinklus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) nuostatas, būtinas šios direktyvos 
1 straipsnio 9 dalies nuostatoms, kai jos 
susijusios su 54a straipsnio 5 dalimi ir 
54a straipsnio 2 ir 3 dalimis atsižvelgiant į 
tai, kaip jos pateikiamos 
Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 54a straipsnio 
5 dalyje, nuo [įrašyti datą – 6 mėnesiai 
nuo šios direktyvos  paskelbimo dienos] 
įgyvendinti;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad suklastoti vaistai kelia vis didesnį pavojų pacientų sveikatai, prieš 
įsigaliojant direktyvai svarbu nedelsiant patvirtinti tarpines pacientų saugos stiprinimo
priemones. Taikant šias tarpines priemones, inter alia, būtų reikalaujama, kad gamybos 
leidimų turėtojai (įskaitant perpakuotojus), kurie pašalina ar paslepia gamintojo savanoriškai 
taikomas atviras saugumo priemones, pakeistų jas lygiavertėmis atviromis saugumo 
priemonėmis ir nedvejodami prisiimtų atsakomybę, jeigu dėl jų veiksmų į tiekimo tinklą 
patektų klastočių. 
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 ir
8 dalių nuostatoms nuo [įrašyti datą –
48 mėnesiai nuo paskelbimo dienos] 
įgyvendinti.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad suklastoti vaistai kelia vis didesnį pavojų pacientų sveikatai, prieš 
įsigaliojant direktyvai svarbu nedelsiant patvirtinti tarpines pacientų saugos stiprinimo 
priemones. Taikant šias tarpines priemones, inter alia, būtų reikalaujama, kad gamybos 
leidimų turėtojai (įskaitant perpakuotojus), kurie pašalina ar paslepia gamintojo savanoriškai 
taikomas atviras saugumo priemones, pakeistų jas lygiavertėmis atviromis saugumo 
priemonėmis ir nedvejodami prisiimtų atsakomybę, jeigu dėl jų veiksmų į tiekimo tinklą 
patektų klastočių. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nuostatas, būtinas šios direktyvos 
1 straipsnio 9 dalies nuostatoms, išskyrus 
atvejus, kai jos susijusios su 
54a straipsnio 5 dalimi ir 54a straipsnio 
2 ir 3 dalimis atsižvelgiant į tai, kaip jos 
pateikiamos Direktyvos 2001/83/EB su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 
54a straipsnio 5 dalyje, nuo [įrašyti datą –
48 mėnesiai nuo šios direktyvos 
paskelbimo dienos] įgyvendinti;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad suklastoti vaistai kelia vis didesnį pavojų pacientų sveikatai, prieš 
įsigaliojant direktyvai svarbu nedelsiant patvirtinti tarpines pacientų saugos stiprinimo
priemones. Taikant šias tarpines priemones, inter alia, būtų reikalaujama, kad gamybos 
leidimų turėtojai (įskaitant perpakuotojus), kurie pašalina ar paslepia gamintojo savanoriškai 
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taikomas atviras saugumo priemones, pakeistų jas lygiavertėmis atviromis saugumo 
priemonėmis ir nedvejodami prisiimtų atsakomybę, jeigu dėl jų veiksmų į tiekimo tinklą 
patektų klastočių. 
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