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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 
sekimo 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 nuomonės referentas 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 direktyvą įsteigtų priemonių poveikį, o taip pat apie poreikį toliau jas 
derinti ypač kai tai susiję su vaistų prekybą internetu ir prekyba nereikalaujant recepto.

 Visuomenės informavimo kampanijų pagalba 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 ES 
rinkoje.

 Duomenų apdorojimas įvairiose sekimo 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 rimtas organizuotos kriminalinės veiklos aktas kuriuo 
keliamas pavojus žmonių gyvybei. Todėl už falsifikavimą taikomose sankcijose turėtų 
atsispindėti šis nusikaltimo rimtumas. Nepažeidžiant subsidiarumo principo, 
direktyvos tekste svarbu stiprinti nuostatas dėl sankcijų.

 Galiausiai, 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo panaikinta 
komitologijos procedūra. Todėl direktyvos nuostatos dėl komitologijos procedūros turi 
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būti pakeistos nuostatomis dėl vienos ar dviejų 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 vaistus perkant 
internetu vartotojai ne visada gali 
patikrinti šaltinio autentiškumą. Be to, 
būtina išsamiau įvertinti galimus vaistų 
pardavimo nereikalaujant recepto 
sukeliamus pavojus. Dėl šios priežasties, 
Komisija kas dvejus metus turėtų 
informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą 
apie šioje direktyvoje numatytų priemonių 
poveikį bei tolimesnio derinimo poreikį, 
ypač susitelkiant ties klausimu ar vaistai, 
kurie parduodami nereikalaujant recepto, 
turėtų būti įtraukti į šios direktyvos 
apimtį.

Or. en

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.
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Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos vaistų agentūra (angl. EMA) ir 
valstybių narių institucijomis turėtų 
pradėti informacinę kampaniją kuria 
vartotojai būtų informuojami apie pavojus 
susijusius su falsifikuotų vaistų pirkimu. 
Vykdant kampaniją vartotojus ypač 
reikėtų informuoti apie jau taikomas 
autentiškumo užtikrinimo priemones, apie 
tokias saugumą užtikrinančias priemones 
ant vaistų pakuočių kaip hologramos ir 
saugos plombos bei pavojus kylančius 
perkant vaistus iš leidimo neturinčių ir 
nelicencijuotų šaltinių internete.

Or. en

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 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Siūlomos saugos priemonės ir 
duomenys, surinkti vaistus  
identifikuojant, suteikiant leidimus ir 
sekant turėtų būti naudojami laikantis 
galiojančių Bendrijos ir nacionalinių 
teisės aktų dėl duomenų apsaugos. Tai 
ypač aktualu informacijos apie 
paskirstymo kanalus atveju.

Or. en
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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 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas
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:

tai bet koks vaistas, kurį gaminant buvo 
savanoriškai 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.
(b) vaisto kilmė, įskaitant gamintoją, 
gamybos šalį, kilmės šalį ir leidimo 
prekiauti turėtoją;
(c) vaisto istorija, įskaitant registrus ir 
dokumentus, kurie padeda nustatyti 
tiekimo tinklą.
Komisijai būtina suteikti įgaliojimus 
atnaujinti šį apibrėžimą remiantis 
technine bei mokslo pažanga ir 
tarptautiniais susitarimais“.

Or. en

Pagrindimas

Vardan teisinio apibrėžtumo ir aiškumo, direktyvos tekste būtina pateikti sąvokos „falsifikuoti 
vaistai“ apibrėžimą.
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Pakeitimas 5

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

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 laikomasi toliau nurodytų 
sąlygų, o vaistų atpažinimas, tapatumo 
nustatymas ir atsekamumas yra užtikrinti:

Or. en

Pagrindimas

Visada būtina užtikrinti vaistų atpažinimą, tapatumo nustatymą ir atsekamumą. 

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje dalyje nustatytomis priemonėmis 
reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Ypač 
informacijos apie paskirstymo kanalus 
negalima suteikti komerciniam 
naudojimui.

Or. en

Pagrindimas

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



PE438.139v01-00 8/11 PA\801034LT.doc

LT

Pakeitimas 7

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) Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių institucijomis, 
pradės vykdyti informacinę kampaniją. 
Kampanija bus didinimas vartotojų 
informuotumas apie jau taikomas 
autentiškumo užtikrinimo priemones, apie 
tokias saugumą užtikrinančias priemones 
ant vaistų pakuočių kaip hologramos ir 
saugos plombos bei pavojus kylančius 
perkant falsifikuotus vaistus. Ypač reikėtų 
susitelkti ties leidimo ir licencijų 
neturinčiomis internetinėmis 
parduotuvėmis.

Or. en

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 8

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 

(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 būtų 
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6 dalyje. sukonkretinama kokiems principams, 
gairėms ir taisyklėms nėra atitinkama. Į 
šią duomenų bazę būtina įtraukti ir 
falsifikuotų vaistų pastebėjimo Sąjungos 
rinkoje atvejus. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

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 
nedelsdamos ją informuoja apie vėlesnius 
šių nuostatų pakeitimus.

Nepažeisdamos subsidiarumo principo, 
valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, ir imasi visų 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Nustatytos nuobaudos, 
kurias taikant galima vadovautis ir 
baudžiamuoju kodeksu yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios bei, 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;
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(3) dokumentų klastojimą arba 
padirbinėjimą;

(4) pagalbą arba bendradarbiavimą 
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.

Or. en

Pagrindimas

Vaistų falsifikavimas yra rimtas organizuotos kriminalinės veiklos aktas kuriuo keliamas 
pavojus žmonių gyvybei. Todėl už falsifikavimą taikomose sankcijose turėtų atsispindėti šis 
rimtumas.

Pakeitimas 10

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 taškai 
ir pavojai kylantys parduodant vaistus, 
kuriems nereikalingas receptas.  
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Prireikus, su ataskaita pateikiami 
atitinkami teisėkūros pasiūlymai. Jei 
būtina, Komisija siūlo teisės aktus skirtus 
į šios direktyvos taikymo apimtį įtraukti 
vaistus, kuriuos parduodant 
nereikalaujama recepto.

Or. en

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.


