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Pakeitimas 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 ir 168 
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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.



PE439.067v01-00 4/50 AM\804377LT.doc

LT

Pakeitimas 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Didelė internetu perkamų vaistų dalis 
įsigyjama iš tinklaviečių, kurios slepia 
savo tikrąjį fizinį adresą. 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 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 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 ir 
bendradarbiaudama su pacientų ir 
vartotojų organizacijomis turėtų 
patvirtinti priemones, kurias taikant būtų 
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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. Pacientų ir vartotojų organizacijos turi patirties 
bendruomenėms, kurias jos gerai pažįsta, suteikiant tinkamą, tikslią ir prieinamą informaciją.

Pakeitimas 46
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4e) naudinga nustatyti sąvokos 
„falsifikuoti vaistai“ apibrėžtį siekiant 
atskirti tokius vaistus nuo legalių, bet 
neregistruotų vaistų. Be to, registruoti ar 
kitokiu būdu yra legalūs vaistai su 
kokybės trūkumais, ar vaistai, dėl 
gamybos ar dėl vėlesnio apdorojimo metu 
padarytų klaidų neatitinkantys geros 
gamybos praktikos arba geros platinimo 
praktikos reikalavimų, neturėtų būti 
painiojami su falsifikuotais vaistais.

Or. en

Pagrindimas

Tyčinis vaistų klastojimas yra kriminalinis nusikaltimas. Jis neturi būti prilyginamas 
neatitikimui geros gamybos praktikos reikalavimams ar kokybės trūkumams, kurie gali 
atsirasti paprastos gamybos sąlygomis, ir kuriuos vaistų gamintojas ir valdžios institucijos 
sprendžia skaidriai, nuolatos rūpinantis visuomenės sveikatos apsauga.
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Pakeitimas 47
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Užsakant internetu dažnai tiekiami 
falsifikuoti vaistai. Pagal Sutarties 
nuostatas, visų pirma Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį, 
valstybės narės yra atsakingos už 
paskutinio lygmens prekybos vaistais, 
ypač vaistinėse, valdymą. Tai apima ir 
prekybos vaistais paštu ir internete 
valdymą. Pagal Teisingumo Teismo 
praktiką valstybėms narėms leidžiama 
visiškai uždrausti receptinių vaistų 
tiekimą paštu, pagal jiems paliekamas 
plačias teises, kuriomis jos gali naudotis 
dėl pavojų, susijusių su šiuo prekybos 
būdu.

Or. de

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti atsižvelgiama į nustatytą galių pasiskirstymą. Taisykles dėl 
vaistinių ir paskutinio lygmens prekybos vaistais nustato valstybės narės. Daugumoje 
valstybių narių draudžiama paštu prekiauti receptiniais vaistais, tam pritarė ir Teisingumo 
teismas (2003 m. gruodžio 11 d. sprendimas, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Pakeitimas 48
Vicky Ford

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 

(7) Siekiant atsižvelgti į naują rizikos 
pobūdį, bet kartu užtikrinti veiksmingą 
vaistų vidaus rinkos veikimą, saugumo 
priemonės, kuriomis užtikrinamas vaistų 
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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.

atpažinimas, jų tapatumo nustatymas ir 
vaistų atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
vaistų saugumo priemones, reikia tinkamai 
atsižvelgti į kai kurių produktų ar jų 
kategorijų, kaip antai generinių vaistų ar 
vaistų, kuriuos gamintojas įstaigai, 
kurioje pacientai vaistus naudoja 
tiesiogiai, tiekia tiesiogiai be trečiųjų 
šalių, tokių, kaip didmeniniai platintojai, 
prekiautojai ar tarpininkai, įsikišimo,
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.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu sukurti veiksmingą vaistų atpažinimo, tapatumo nustatymo ir atsekamumo sistemą 
remiantis 54a straipsnio 4 dalyje numatytu rizikos vertinimu. Nustatant saugumo priemones 
reikia atsižvelgti į specialius produkto ypatumus, kad būtų išvengta neproporcingų išlaidų.  
Pvz., būtų neproduktyvu nustatyti saugumo priemones vaistams, kuriuos gamintojas tiesiogiai 
tiekia sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje pacientai vaistus naudoja tiesiogiai.

Pakeitimas 49
Patrizia Toia

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

(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 
vaistų atsekamumas, turėtų būti nustatytos 
Bendrijos lygmeniu. Nustatant privalomas 
vaistų saugumo priemones, reikia tinkamai 
atsižvelgti į kai kurių produktų ar jų 
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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.

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.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti visų kategorijų, receptinių ir nereceptinių, vaistų autentiškumą. Visi vaistai, 
ir receptiniai, ir vaistai, kurie parduodami nereikalaujant recepto, yra specialūs produktai, 
kurių, jei jie padirbti, poveikis gali būti pragaištingas žmogaus sveikatai. Be to, vaistų 
kategorijos pasikeitimo reiškinys, t. y., kai receptiniai vaistai tampa vaistais, kurie 
parduodami nereikalaujant recepto, vis labiau paplitęs nacionaliniu ir Europos lygiu.
Galiausiai, kai kuriose valstybėse narėse nereceptiniam vaistams taip pat išrašomi receptai.

Pakeitimas 50
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybėms narėms kartu su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
leidžiama savo nuožiūra nustatyti atskirus 
kovos su vaistų falsifikavimu technologijų 
aspektus, kuriuos jos laiko labiausiai 
tinkančiais jų vaistų platinimo sistemoms, 
atsižvelgiant į šioje direktyvoje priimtą 
autentiškumą patvirtinančią banderolę.

Or. it

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą bus reikalaujama ant vaistų pakuočių naudoti autentiškumą 
patvirtinančią banderolę, taip didmenininkai ir vaistininkai turės galimybę patikrinti vaistų 
autentiškumą. Sprendimai dėl saugumo sistemos charakteristikų bus priimami nacionaliniu 
lygiu, remiantis konkrečiais nacionalinės vaistų platinimo sistemos poreikiais. Turi būti 
atsižvelgiama į jau įgyvendintas ar įgyvendinamas nacionalines iniciatyvas.
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Pakeitimas 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybėms narėms, 
bendradarbiaujančioms su 
suinteresuotosiomis šalimis, turėtų 
leidžiama savo nuožiūra nustatyti atskirus 
vaistų autentifikavimo aspektus, kuriuos 
jos laiko labiausiai tinkančiais jų vaistų 
rinkai, atsižvelgiant į saugumo priemones 
nustatytas pagal šią direktyvą.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti ir receptinių, ir nereceptinių vaistų autentiškumą.

Pakeitimas 52
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Valstybėms narėms, 
bendradarbiaujančioms su 
suinteresuotosiomis šalimis, turėtų 
leidžiama savo nuožiūra nustatyti atskirus 
vaistų autentifikavimo aspektus, kuriuos 
jos laiko labiausiai tinkančiais jų vaistų 
platinimo sistemai, atsižvelgiant į 
saugumo priemones priimtas pagal šią 
direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šią direktyvą bus reikalaujama ant vaistų pakuočių pridėti saugumo priemones, pagal 
kurias didmenininkai ir vaistininkai galės nustatyti vaistų autentiškumą.  Konkrečios 
autentifikavimo proceso priemonės bus nustatomos nacionaliniu lygiu pagal konkrečius 
kiekvienos valstybės narės nacionalinės vaistų platinimo sistemos poreikius. Turi būti 
atsižvelgiama į jau įgyvendintas ar įgyvendinamas nacionalines iniciatyvas.

Pakeitimas 53
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Technologijos, kurios padeda vaistus 
identifikuoti it atsekti atskiros dozės lygiu, 
gali būti veiksmingesnės kovos su vaistų 
falsifikavimu priemonė, kurią už 
visuomenės sveikatos apsaugą Europoje 
atsakingos institucijos turėtų kruopščiai 
išanalizuoti.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į visas turimas kovos su šiuo Europos piliečių sveikatai žalingu reiškiniu 
technologijas. 

Pakeitimas 54
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) Siekiant pacientams laiku suteikti 
apsauga nuo falsifikuotų vaistų pavojaus, 
vos tik įsigaliojus šiai direktyvai turėtų 
būti reikalaujama, kad gamybos leidimo 
turėtojas, kuris dalinai ar visiškai 
pašalina ar paslepia savanoriškai 
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taikomas saugumo priemones, pakeistų 
tokias saugumo priemones lygiavertėmis 
saugumo priemonėmis, kuriomis 
užtikrinamas vaistų atpažinimas, jų 
tapatumo nustatymas ir receptinių vaistų 
atsekamumas.

Or. en

Pagrindimas

Net ir įsigaliojus šiai direktyvai, tikėtina, kad kelis metus nebus įgyvendinta jokių konkrečių 
priemonių. Todėl, kol bus įgyvendintos visos priemonės, turėtų būti taikomos pereinamojo 
laikotarpio priemonės. Pagal šias priemones be kita ko turėtų būti reikalaujama, kad 
gamybos leidimo turėtojai (įskaitant perpakuotojus), kurie dalinai ar visiškai pašalina ar 
paslepia savanoriškai taikomas saugumo priemones, pakeistų jas lygiavertėmis atviromis 
saugumo priemonėmis ir būtų laikomi visiškai atsakingi, jei dėl jų veiksmų į tiekimo grandinę 
patektų falsifikatai.

Pakeitimas 55
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) Naudoti technologijas, kurios padeda 
atskirų dozių lygiu (kapsulė, tabletė ar 
tiesioginė skysčių saugos pakuotė) 
nustatyti vaistų autentiškumą ir juos 
atsekti, gali taip pat būti labai vertinga 
užtikrinant geresnę rinkoje esančių 
produktų stebėseną. 

Or. en

Pagrindimas

Technologijos, kurios padeda atskirų dozių lygiu nustatyti vaistų autentiškumą ir juos atsekti, 
ir kurios papildo siūlomas vaistų pakavimo saugumo priemones, padės anksti nustatyti 
falsifikuotus vaistus ir padės dar labiau sumažinti pavojų, kurį šie falsifikuoti vaistai kelia 
pacientų sveikatai ir saugumui.
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Pakeitimas 56
Frédérique Ries

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 
turėtojams turėtų būti leista, laikantis 
griežtų sąlygų, nuimti, pakeisti ar uždėti 
minėtas priemones.

(8) Visi tiekimo tinklo dalyviai,
ženklinantys ar pakuojantys vaistus, arba 
keičiantys vaistų ženklinimą ar pakuotes,
turi turėti gamybos leidimą. Siekiant, kad 
saugumo priemonės būtų veiksmingos, tik 
gamybos leidimų turėtojams turėtų būti 
leista, laikantis griežtų sąlygų, nuimti, 
pakeisti ar uždėti minėtas priemones.
Griežtomis sąlygomis turi būti 
užtikrinama tinkama apsauga, kad 
falsifikuoti vaistai nepatektų į platinimo 
tinklą, ir jose turi būti atspindėta griežta 
šių gamybos leidimų turėtojų moralinė 
atsakomybė pirminiam gamintojui, 
leidimo prekiauti vaistu turėtojui ir šių 
vaistų vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Jei buvo nuimtos ar pakeistos pirminės saugumo priemonės, pacientai ir kiti tiekimo tinklo 
dalyviai turėtų būti aiškiai informuojami ženklu ant pakuotės.

Pakeitimas 57
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant padidinti platinimo tinklo 
patikimumą, didmeniniai platintojai turėtų
patys arba pasitelkdami atitinkamas 
patvirtintas įstaigas tikrinti, ar jų tiekėjai 
laikosi geros platinimo praktikos. 

(10) Siekiant padidinti platinimo tinklo 
patikimumą, didmeniniai platintojai turėtų 
patys arba pasitelkdami atitinkamas 
patvirtintas įstaigas tikrinti, ar jų tiekėjai 
laikosi geros platinimo praktikos. Siekiant 
užtikrinti, kad platinimo tinklas būtų 
atsektinas taip pat ir leidimo prekiauti 
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vaistu turėtojui, didmenininkai turėtų jam 
papildomai suteikti informaciją apie jų 
gaunamus užsakymus.  

Or. de

Pakeitimas 58
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Reikėtų atkreipti Europos piliečių 
dėmesį į pavojus, kylančius, kai vaistai 
užsisakomi iš nelegalių tiekėjų. Ypač 
valstybėse narėse ir Europoje reikėtų 
skatinti visuomenės informavimo 
priemones. Komisija ir valstybės narės 
turėtų patvirtinti priemones, kurias 
taikant būtų didinamas plačiosios 
visuomenės informuotumas apie pavojus, 
kurie gresia perkant vaistus internetu.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti ir receptinių, ir nereceptinių vaistų autentiškumą.

Pakeitimas 59
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Ypač reikėtų skatinti informavimo 
kampanijas nacionaliniu ir Europos 
lygmeniu. Komisija ir valstybės narės 
turėtų patvirtinti veiksmingas priemones, 
kurias taikant būtų didinamas plačiosios 
visuomenės informuotumas apie pavojus, 
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kurie gresia perkant vaistus internetu.

Or. it

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis falsifikuotų vaistų šaltinis. Visuomenei turėtų būti kategoriškai 
nerekomenduojama įsigyti vaistus nelegaliais platinimo kanalais. Todėl nacionaliniu ir 
Europos lygiu reikėtų organizuoti mokomąsias kampanijas šia tema.

Pakeitimas 60
Amalia Sartori

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
atitinkamos Bendrijoje galiojančios 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.

Or. en

Pagrindimas

Europos lygiu nustatyta geros gamybos praktika turėtų būti taikoma ir vaistų veikliosioms 
medžiagoms, ir pagalbinėms medžiagoms, atsižvelgiant į jų ypatumus. Europos Komisija 
parginta nustatyti atskirą geros gamybos praktiką veikliosioms medžiagoms ir atskirą geros 
gamybos praktiką pagalbinėms medžiagoms, atsižvelgiant į atskiras šių dviejų sudėtinių dalių 
charakteristikas ir ypač į tai, kad pagalbinės medžiagos neturi gydomojo poveikio.
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Pakeitimas 61
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Gamybos leidimo turėtojas turėtų 
tinkamai kontroliuoti vaisto gamybai 
naudojamas pagalbines medžiagas, kurios 
nėra veikliosios medžiagos, ir jis turėtų 
užtikrinti, kad šios medžiagos būtų 
tikrinamos, ar jos tinkamos naudoti 
gaminant vaistus laikantis geros gamybos 
praktikos reikalavimų, ir kad šiuo 
tikrinimu užtikrinamas tinkamas 
visuomenės sveikatos apsaugos lygis.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį galima įtraukti pagalbines medžiagas, su sąlyga, kad su jais susiję klausimai 
būtų sprendžiami atskirai nuo veikliųjų medžiagų, ir kad joms taikomi atskiri reikalavimai 
skirtųsi nuo reikalavimų, taikomų veikliosioms medžiagoms. Gamybos leidimo turėtojas yra 
atsakingas už pagalbinių medžiagų tinkamumo kokybės užtikrinimą ir ši nuostata jau įtraukta 
į ES geros gamybos praktiką dėl žmonėms skirtų vaistų.

Pakeitimas 62
Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Siekiant identifikuoti kiekvieną 
atskirą vaistų pakuotę, tam tikros vaistų, 
išskyrus radioaktyviuosius preparatus, 
charakteristikos (t. y. vaisto kodas, 
galiojimo pabaiga, partijos numeris) 
turėtų būti pateiktos tarp saugumo 
priemonių. Ši informacija turėtų būti 
pateikta Europos Sąjungos lygiu 
suderintu mašininiu būdu nuskaitomu 
formatu, naudojant tarptautinį kodavimo 
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standartą.

Or. en

Pagrindimas

Nuo pradžios iki galo veikianti tikrinimo sistema turėtų užtikrinti sisteminę kiekvienos 
pakuotės serijos numerių kontrolę platinimo punkte, prieš jai pasiekiant pacientą. Tam reikia, 
kad visi receptiniai vaistai, išskyrus radioaktyviuosius preparatus, būtų pažymėti serijos 
numeriu, pagal kurį atskira pakuotė būtų identifikuojama visoje Europoje suderintu ir 
standartiniu būdu. 

Pakeitimas 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti taikant esamus 
nelegalios prekybos vaistais internetu 
apribojimus, įskaitant Europolą. 

Or. de

Pakeitimas 64
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, taip pat su Europolu, 
siekiant griežtinti esamus nelegalaus 
vaistų tiekimo internetu apribojimus.

Or. it
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Pagrindimas

Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas kovojant su nelegaliu vaistų platinimu 
internetu yra, žinoma, labai platus ir apima, pvz., keitimąsi gerąja praktika ir technologine 
patirtimi. Taip pat šis bendradarbiavimas turėtų būti išplėstas įtraukiant Europolą, kuris yra 
sukaupęs daug patirties srityse, susijusiose su internetiniais nusikaltimais.

Pakeitimas 65
Judith A. Merkies

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: 

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 pakuotės sudėtines 
dalis, 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 registravimo 
duomenis ir dokumentus, kurie padeda 
nustatyti tiekimo tinklą.
Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis, atnaujina šią apibrėžtį 
remiantis technine bei mokslo pažanga ir 
tarptautiniais susitarimais.
Ši apibrėžtis netaikoma, kai esama teisės 
aktų dėl intelektinės ar pramoninės 
nuosavybės teisių ar patentų teisių 
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pažeidimų.
Į šią apibrėžtį neįtraukiamos netyčinės 
gamybos klaidos.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo 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 ar gamybos klaidomis susijusios problemos.

Pakeitimas 66
Jorgo Chatzimarkakis

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, kurį gaminant buvo savanoriškai 
ir sąmoningai falsifikuojama:
a) savybės, įskaitant pakuotę, ženklinimą, 
pavadinimą ir sudėtį veikliųjų medžiagų ir 
jų kiekio atžvilgiu;
b) gamyba, įskaitant gamintoją, gamybos 
šalį, kilmės šalį ir leidimo prekiauti 
turėtoją;
c) jo kilmė, įskaitant registravimo 
duomenis ir dokumentus, susijusius su 
platinimo tinklo nustatymu. 
Komisija pritaiko šią apibrėžtį remiantis 
technine bei mokslo pažanga ir 
tarptautiniais susitarimais. 
Ši apibrėžtis netaikoma, kai esama teisės 
aktų dėl pramoninės nuosavybės teisių 
pažeidimų.
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Į šią apibrėžtį neįtraukiamos gamybos 
klaidos.“ 

Or. de

Pakeitimas 67
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnyje po 3 punkto įterpiamas šis 3a 
punktas:

„3a. Pagalbinė medžiaga: 

„Pagalbinės medžiagos yra visos vaisto 
sudėtinės dalys, išskyrus veikliąją medžiagą. 
Pagalbinės medžiagos gali būti, pvz., 
užpildai, dezintegrantai, tepalai, dažikliai, 
antioksidantai, konservantai, adjuvantai, 
stabilizatoriai, pralaidumo didintojai, 
skonio stiprikliai ir aromatinės medžiagos, 
taip pat vaistų apvalkalo sudėtinės dalys, 
pvz., želatinos kapsulės.“

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti pagalbinės medžiagos apibrėžtį, kadangi pagalbinė medžiaga yra svarbi 
gaminti baigto vaisto dalis. Apibrėžtis atitinka Europos vaistų agentūros (EMEA) Žmonėms 
skirtų vaistinių preparatų komiteto gaires dėl pagalbinių medžiagų. 

Pakeitimas 68
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 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 ar sudėtį, t. y. 
sudėtines dalis, tarp jų pagalbines ir 
veikliąsias medžiagas ar jų kiekį.
b) vaisto kilmė, įskaitant gamintoją, 
gamybos šalį, kilmės šalį ar leidimo 
prekiauti turėtoją; 
c) vaisto istorija, įskaitant registrus ar 
dokumentus, kurie padeda nustatyti 
tiekimo tinklą.
Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis, atnaujina šią apibrėžtį 
remiantis technine bei mokslo pažanga ir 
tarptautiniais susitarimais.
Ši apibrėžtis netaikoma, kai esama teisės 
aktų dėl intelektinės ar pramoninės 
nuosavybės teisių ar patentų teisių 
pažeidimų.
Į šią apibrėžtį neįtraukiamos netyčinės 
gamybos klaidos.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo 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 ar gamybos klaidomis susijusios problemos.
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Pakeitimas 69
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 – vaistų pardavimas, 
pirkimas ar sąskaitų už vaistus teikimas, 
išskyrus fizinį vaistų tvarkymą ir vaistų
tiekimą visuomenei, ir kuri nepatenka į 
didmeninio platinimo apibrėžtį.“

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje naudojamos apibrėžtys turėtų būti lengvai suprantamos ir neturi likti jokių jų 
reikšmės neaiškumų. Todėl apibrėžtyse prekyba turi būti skiriama nuo tarpininkavimo, 
kadangi prekybos atveju vaistas priklauso prekiautojui, o tarpininkavimo atveju – ne, ir 
abiem atvejais jis fiziškai vaisto neturi, taigi nekontroliuoja jo tvarkymo.

Pakeitimas 70
Jorgo Chatzimarkakis

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. Asmenys, kuriems suteikta teisė 
tiekti vaistus – tai 
asmenys ar teisių turėtojai, kuriems 
suteiktas didmeninio platinimo leidimas 
nedarant žalos asmenims at teisių 
turėtojams, kuriems netaikomas 
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reikalavimas gauti leidimą.

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis „asmenys, kuriems suteikta teisė tiekti vaistus“ neįtraukta į Direktyvą 2001/83/EB, 
nors ir joje naudojama. Siekiant sukurti veiksmingą apsaugą nuo falsifikuotų vaistų patekimo 
į legalų platinimo tinklą, visos platinimo tinklo šalys turėtų būti tiksliai apibrėžtos.

Pakeitimas 71
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
1 straipsnio 18 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 18 a punkto 
įterpiamas šis 18b punktas:
„18b. Asmenys, kuriems suteikta teisė 
tiekti vaistus: 
asmenys ar subjektai, kuriems suteiktas 
didmeninio platinimo leidimas nedarant 
žalos asmenims at teisių turėtojams, 
kuriems netaikomas reikalavimas gauti 
leidimą.“

Or. en

Pagrindimas

 Į direktyvą turėtų būti įtraukta apibrėžtis, paaiškinanti, ką reiškia „asmenys, kuriems suteikta 
teisė tiekti vaistus“, kadangi šis terminas šiuo metu direktyvoje naudojamas be apibrėžties. 
Šios apibrėžties reikia siekiant užtikrinti tinkamą ir nuolatinį vaistų tiekimą per asmenis, 
kuriems suteikta teisė tiekti vaistus visuomenei. Siekiant sukurti veiksmingą apsaugą nuo 
falsifikuotų vaistų, visi tiekimo tinklo dalyviai ir jų veikla turėtų būti aiškiai nustatyti, jiems 
turi būti suteikti leidimai, ir jie turi būti kontroliuojami ir tikrinami.
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Pakeitimas 72
Vicky Ford

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 ši 
dalis: 
„3a. Jokia šios direktyvos nuostata 
nepažeidžia valstybių narių teisės apriboti 
ar uždrausti receptinių vaistų pardavimą 
internetu.“

Or. en

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių šiuo metu riboja receptinių vaistų pardavimą internetu. Toks 
apribojimas, be kita ko, padeda maksimaliai sumažinti klastotojų galimybes falsifikuotus 
vaistus pateikti plačiajai visuomenei. Ginant visuomenės sveikatos interesus ir laikantis 
subsidiarumo principų, turėtų būti leidžiama tokius apribojimus palikti galioti.

Pakeitimas 73
Jorgo Chatzimarkakis

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. Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia 
valstybių narių teisės apriboti ar uždrausti 
prekiauti receptiniais vaistais internetu.“

Or. de
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Pakeitimas 74
Amalia Sartori

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. Jokia šios direktyvos nuostata 
nepažeidžia valstybių narių teisės apriboti 
ar uždrausti receptinių vaistų pardavimą 
internetu.“ 

Or. it

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių šiuo metu riboja receptinių vaistų pardavimą internetu. Tokie 
apribojimai, be kita ko, padeda sumažinti klastotojų galimybes falsifikuotus vaistus pateikti 
visuomenei. Ginant visuomenės sveikatos interesus ir laikantis subsidiarumo principo, turėtų 
būti leidžiama tokius apribojimus palikti galioti.

Pakeitimas 75
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamybos leidimo turėtojas turėtų 
užtikrinti, kad pradinės vaistinės 
medžiagos, kurios nėra vaistų veikliosios 
medžiagos, būtų įvertintos, kad jos 
tinkamos naudoti vaistuose. Gamybos 
leidimo turėtojas užtikrina, kad vertinimo 
procesas būtų aprašytas kokybės 
užtikrinimo sistemoje, kurią gali tikrinti 
kompetentingos institucijos.
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Or. en

Pagrindimas

Vaistų veikliųjų medžiagų (VVM) ir pagalbinių medžiagų tiekimo tinko savybės yra labai 
skirtingos. Nuostatos dėl pagalbinių medžiagų turėtų būti išdėstytos atskirame straipsnyje, 
kuriame jos būtų aiškiai atskirtos nuo VVM ir joms būtų taikomas tinkamas kontrolės lygis. 
Pagalbinių medžiagų gamintojai ir pradinių medžiagų tiekimo tinklas stebimas pasitelkiant 
gamybos leidimo turėtojo kokybės užtikrinimo sistemą, kurią prižiūri ES kvalifikuotas asmuo, 
kuriam taip pat taikoma reguliavimo kontrolė.

Pakeitimas 76
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalbinėms medžiagoms taikoma jiems 
skirta geros gamybos praktika, kurią 
sukuria Komisija pagal 84a straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Europos lygiu sukurta geros gamybos praktika turėtų būti taikoma ir vaistų veikliosioms 
medžiagoms, ir pagalbinėms medžiagoms, atsižvelgiant į jų ypatumus. Europos Komisija 
parginta nustatyti atskirą geros gamybos praktiką veikliosioms medžiagoms ir atskirą geros 
gamybos praktiką pagalbinėms medžiagoms, atsižvelgiant į atskiras šių dviejų sudėtinių dalių 
charakteristikas ir ypač į tai, kad pagalbinės medžiagos neturi gydomojo poveikio.

Pakeitimas 77
Ioannis A. Tsoukalas

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

„g) pranešti kompetentingai institucijai 
apie jo gaminamus vaistus, apie kuriuos jis 
sužino, kad jie yra, arba įtaria, kad jie gali 
būti falsifikuoti arba jų istorija ar šaltinis 
gali būti falsifikuoti.“

„g) pranešti kompetentingai institucijai 
apie jo gaminamus vaistus, apie kuriuos jis 
sužino, kad jie yra, arba pagrįstai įtaria, 
kad jie gali būti falsifikuoti arba jų istorija 
ar šaltinis gali būti falsifikuoti.“

Or. el

Pakeitimas 78
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Straipsnis papildomas šiuo h punktu:
„h) vykdyti atskirą ir griežtą veikliųjų 
medžiagų importo iš trečiųjų šalių 
stebėseną siekiant tikrinti, ar buvo 
laikomasi geros gamybos praktikos 
reikalavimų ir tikrinti esminę veikliųjų 
medžiagų kokybę.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų, kad stebėsena taptų griežtesnė, ypač atvejais, kai veikliosios medžiagos 
importuojamos iš trečiųjų šalių, ir nepamiršti reikalavimo geros gamybos praktikos 
reikalavimų laikymosi (ir, galiausiai, veikliosios medžiagos kokybės) stebėseną skirti nuo 
tikrinimo, ar vaistas nefalsifikuotas, kuris susijęs su patentų savininkais.
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Pakeitimas 79
Ioannis A. Tsoukalas

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

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 ir kontrolės 
priemonėms taikomi geros gamybos 
praktikos standartai prilygsta bent 
Bendrijos nustatytiems standartams ir kad 
įmonei taikoma kontrolė ir reikalavimai, 
kuriais užtikrinama, kad geros gamybos 
praktikos laikomasi.

Or. el

Pakeitimas 80
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2001/83/EB
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Principai, kuriais remdamasis  pagal 
geros gamybos praktikos principus rizikos 
analizę atlikęs gamybos leidimo turėtojas 
užtikrina, kad pagalbinės medžiagos yra 
tinkamos naudoti gamyboje, priimamos 
gairių forma. 

Or. en

Pagrindimas

Pagalbinėms medžiagoms ir veikliosioms medžiagoms skirtos tinkamos ir proporcingos 
gairės kuriamos atskirai, kadangi šių medžiagų tiekimo tinklo savybės yra labai skirtingos. 
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Siūloma, kad esamos gairės taptų kontrolės, taikomos pagalbinėms medžiagoms, pagrindu ir, 
jei reikia, papildytos tinkamais papildomais reikalavimais. Šio pasiūlymu atspindimas 
pragmatiškas požiūris, kuriuo remiantis būtų patenkinami šiuo metu galiojančių teisės aktų 
reikalavimai ir būtų tobulinamos jau esamos sistemos.

Pakeitimas 81
Angelika Niebler

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

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 ir vaistus, kurių dėl jų 
specifinių savybių negali platinti 
didmeniniai platintojai ir vaistinės, ir 
kuriuos gamintojas parduoda tiesiogiai 
gydymo įstaigai, kurioje pacientai vaistus 
naudoja tiesiogiai, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu sukurti veiksmingą vaistų atpažinimo ir tapatumo nustatymo sistemą remiantis 54a 
straipsnio 4 dalyje numatytu rizikos vertinimu. Nustatant saugumo priemones reikia 
atsižvelgti į specialius produkto ypatumus. Saugumo priemonių taikymas turi būti vertinamas 
remiantis produkto savybėmis, siekiant užtikrinti jo tapatumą. Kai kurie vaistai gali būti 
naudojami tik ligoninėse. Todėl saugumo priemones taikant šiems vaistams pacientams būtų 
suteikiama mažai naudos saugumo požiūriu ir gali būti vilkinama galimybė gauti šiuos 
vaistus.

Pakeitimas 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o puntas
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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 ir vaistus, kurių dėl jų 
specifinių savybių negali platinti 
didmeniniai platintojai ir vaistinės, ir 
kuriuos gamintojas parduoda tiesiogiai 
gydymo įstaigai, kurioje pacientai vaistus 
naudoja tiesiogiai, nustatyti jų tapatumą ir 
atsekamumą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu sukurti veiksmingą vaistų atpažinimo ir tapatumo nustatymo sistemą remiantis 54a 
straipsnio 4 dalyje numatytu rizikos vertinimu. Nustatant saugumo priemones reikia 
atsižvelgti į specialius produkto ypatumus. Saugumo priemonių taikymas turi būti vertinamas 
remiantis produkto savybėmis, siekiant užtikrinti jo tapatumą. Kai kurie vaistai gali būti 
naudojami tik ligoninėse. Todėl saugumo priemones taikant šiems vaistams pacientams būtų 
suteikiama mažai naudos saugumo požiūriu ir gali būti vilkinama galimybė gauti šiuos 
vaistus.

Pakeitimas 83
Jorgo Chatzimarkakis

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

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, kuriais didmeniniai platintojai 
ir vaistinės dėl jų specifinių savybių 
negali prekiauti, ir todėl juos gamintojas 
tiekia tiesiogiai gydymo įstaigai, kurioje 
pacientai vaistus naudoja tiesiogiai,
nustatyti jų tapatumą ir atsekamumą;
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Or. de

Pakeitimas 84
Patrizia Toia

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

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 vaistus, išskyrus 
radioaktyviuosius preparatus, nustatyti jų 
tapatumą ir atsekamumą.“

Or. it

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti visų kategorijų, receptinių ir nereceptinių, vaistų autentiškumą. Visi vaistai, 
ir receptiniai, ir vaistai, kurie parduodami nereikalaujant recepto, yra specialūs produktai, 
kurių, jei jie padirbti, poveikis gali būti pragaištingas žmogaus sveikatai. Be to, vaistų 
kategorijos pasikeitimo reiškinys, t. y., kai receptiniai vaistai tampa vaistais, kurie 
parduodami nereikalaujant recepto, vis labiau paplitęs nacionaliniu ir Europos lygiu. 

Pakeitimas 85
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio o punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios saugumo priemonės taikomos 
nediskriminuojant skirtingų prekybos 
kanalų.

Or. de
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Pakeitimas 86
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis tuomet, kai jas naudojant 
galima užtikrinti tokį pat vaistų 
atpažinimo, jų tapatumo nustatymo, 
atsekamumo ir pakuotės pažeidimų 
nebuvimo nustatymo veiksmingumo lygį 
ir būna sudaromi 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 užtikrinti, kad perpakavimo metu perpakuotojai galėtų iš tiesų taikyti lygiavertes 
saugumo priemones, šioje direktyvoje reikia pagal konkrečius kriterijus nustatyti skirtingas 
lygiaverčių priemonių kategorijas.

Pakeitimas 87
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis tuomet, kai jas naudojant 
galima užtikrinti tokį pat vaistų 
atpažinimo, jų tapatumo nustatymo, 
atsekamumo ir pakuotės pažeidimų 
nebuvimo nustatymo veiksmingumo lygį 
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ir būna sudaromi tokio pat lygio 
techniniai sunkumai juos dauginti. Jei 
saugumo priemonė panaikinama, 
pakeičiama arba paslepiama, šis punktas 
turėtų būti taikomas ir naujai saugumo 
priemonei, nebent jei pirminė saugumo 
priemonė yra paslėpta ir dėl to jos 
negalima atpažinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad perpakavimo metu perpakuotojai galėtų iš tiesų taikyti lygiavertes 
saugumo priemones, šioje direktyvoje reikia pagal konkrečius kriterijus nustatyti skirtingas 
lygiaverčių priemonių kategorijas, pripažįstant tai, kad paslėptų apsaugos priemonių 
negalima patikrinti neturint išankstinės informacijos.. 

Pakeitimas 88
Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Jei pirminės saugumo priemonės 
dalinai ar visiškai pašalinamos ar 
paslepiamos, gamybos leidimo turėtojas 
tai aiškiai nurodo ant antrinės pakuotės;

Or. en

Pagrindimas

Jei buvo pašalintos ar pakeistos pirminės saugumo priemonės, pacientai ir kiti tiekimo tinklo 
dalyviai turėtų būti aiškiai informuojami ženklu ant pakuotės.
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Pakeitimas 89
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo priemonės, nurodytos 54 
straipsnio o punkte, taikomos 
nediskriminuojant skirtingų platinimo 
kanalų.

Or. en

Pagrindimas

Jei nustatoma, kad tam tikriems vaistams reikia taikyti papildomas saugumo priemones, 
siekiant išvengti nereikalingos painiavos, ši apsauga turėtų būti taikoma nepriklausimai nuo 
platinimo kanalo.

Pakeitimas 90
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Gamybos leidimo turėtojas atsako už 
falsifikuotų vaistų padarytą žalą pagal 
Tarybos direktyvą 85/374/EEB.

(3) Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
gamybos leidimo turėtojai pagal Tarybos 
direktyvą 85/374/EEB laikomi 
gamintojais. Jie už falsifikuotų vaistų 
padarytą žalą atsako pirminiam 
gamintojui, leidimo prekiauti vaistu 
turėtojui ir vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinimo siekiant užtikrinti, kad gamybos leidimo turėtojai, kurie vaistus 
perpakuoja, būtų visiškai atsakingi už visą savo veiklą, įskaitant atvejus, kai falsifikuoti 
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vaistai patenka į tiekimo tinklą. 

Pakeitimas 91
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti.

(4) Komisija priima priemonės, būtinas 54 
straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. Prieš siūlant konkrečią 
priemonę pagal 54 straipsnio o punktą, 
Komisija atlieką viešą esamų saugumo 
priemonių sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su visomis 
šalimis, susijusiomis su tokių saugumo 
priemonių įgyvendinimu ir naudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Galima rinktis iš daugelio saugumo priemonių, kurias galima būtų naudoti vaistų tapatumo 
užtikrinimui, kaip, pvz., vienmatis kodas, duomenų matrica, banderolės, hologramos, radijo 
dažnių atpažinimo kortelės ir t. t. Taip pat nacionaliniu lygiu vykdomi bandomieji projektai, 
kuriais vertinama šių priemonių teikiama nauda. Prieš pasirenkant konkrečią saugumo 
priemonę Komisija turėtų atlikti poveikio įvertinimą, kad būtų įvertinti visų šiuo metu rinkoje 
esančių saugumo priemonių privalumai ir trūkumai, ir ji turėtų atsižvelgti į turimus atliktų 
bandomųjų projektų patirtį ir rezultatus.

Pakeitimas 92
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima priemonės, būtinas 54 4. Komisija priima priemonės, būtinas 54 
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straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. Šios priemonės, skirtos 
papildyti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, tvirtinamos taikant 121 
straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

straipsnio o punktui ir 1 bei 2 dalims 
įgyvendinti. Prieš pateikdama konkretų 
pasiūlymą, numatytą 54 straipsnio o 
punkte, Komisija atlieką šiuo metu 
naudojamų kovos su falsifikavimu 
sistemų sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su 
suinteresuotomis šalimis dėl tokių 
tapatumo užtikrinimo banderolių 
įgyvendinimo ir naudojimo. Šios 
priemonės, skirtos papildyti neesmines šios 
direktyvos nuostatas, tvirtinamos taikant 
121 straipsnio 2a dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. it

Pagrindimas

Esama įvairių kovos su falsifikavimu technologijų, kaip, pvz., vienmatis kodas, duomenų 
matricos, banderolės, hologramos, radijo dažnių atpažinimo kortelės ir t. t.. Prieš 
pasirinkdama konkrečią apsaugos nuo falsifikavimo banderolę Komisija turėtų atlikti 
poveikio įvertinimą, kad būtų įvertinti visų šiuo metu rinkoje esančių banderolių privalumai ir 
trūkumai, ir ji turėtų atsižvelgti į turimus baigtų bandomųjų projektų patirtį ir rezultatus.

Pakeitimas 93
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/83/EB
54 a straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimdama priemonę, skirtą 
įgyvendinti 54 straipsnio o punktą, 
Komisija atlieka viešą esamų saugumo 
priemonių sąnaudų ir naudos poveikio 
įvertinimą ir konsultuojasi su visomis 
šalimis, susijusiomis su tokių saugumo 
priemonių įgyvendinimu ir naudojimu.

Or. de
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Pagrindimas

Galima rinktis iš daugelio saugumo priemonių: vienmačių kodų, duomenų matricų, 
banderolių, hologramų ir t. t. Nacionaliniu lygiu vykdomi bandomieji projektai, skirti įvertinti 
įvairius saugumo priemonių privalumus. Prieš pasirinkdama vieną konkrečią saugumo 
priemonę, Komisija turėtų įvertinti visas rinkoje esančias saugumo priemones.

Pakeitimas 94
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei vaistas sveikatos priežiūros įstaigai, 
kurioje pacientai vaistus naudoja 
tiesiogiai, tiekiamas tiesiogiai be trečiųjų 
šalių, tokių, kaip didmeniniai platintojai, 
prekiautojai ar tarpininkai, įsikišimo;

Or. en

Pakeitimas 95
Patrizia Toia

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. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų gerbiami naudojant 
kovos su vaistų falsifikavimu 
technologijas sukauptų duomenų 
nuosavybė ir konfidencialumas.“
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Or. it

Pagrindimas

Vaistų tapatumui nustatyti naudojant kovos su falsifikavimu banderoles gali būti sukaupiami 
neskelbtini komerciniai ir asmeniniai duomenys. Turėtų būti gerbiama šių duomenų 
nuosavybė. Duomenims apie asmeninį vaistų naudojimą turėtų būti taikomi atitinkami 
nacionaliniu lygiu galiojantys teisės aktai dėl duomenų apsaugos ir etikos taisyklės.

Pakeitimas 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
gerbiami ir vaistų atpažinimui taikant 
skirtas saugumo priemones sukauptų 
duomenų nuosavybė, ir jų 
konfidencialumas.“

Or. de

Pagrindimas

Galima rinktis iš daugelio saugumo priemonių: vienmačių kodų, duomenų matricų, 
banderolių, hologramų ir t. t. Nacionaliniu lygiu vykdomi bandomieji projektai, skirti įvertinti 
įvairius saugumo priemonių privalumus. Prieš pasirinkdama vieną konkrečią saugumo 
priemonę, Komisija turėtų įvertinti visas rinkoje esančias saugumo priemones. 

Pakeitimas 97
Vicky Ford

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

reikia tinkamai atsižvelgti į teisėtus 
komercinės slaptos informacijos apsaugos 
ir pramoninės bei komercinės nuosavybės 
teisių apsaugos interesus. Valstybės narės 
užtikrina, kad būtų gerbiami vaistų 
tapatumo nustatymui naudojant saugumo 
priemones sukauptų duomenų nuosavybė 
ir konfidencialumas.“

Or. en

Pagrindimas

Vaistų tapatumo nustatymui naudojant saugumo priemones kaupiami duomenys, kurie gali 
asmeniniai ir komerciškai neskelbtini. Turėtų būti gerbiama šių duomenų nuosavybės teisė. 
Duomenims susijusiems su asmeniniu vaistų naudojimu turėtų būti taikomi atitinkami 
galiojantys teisės aktai dėl duomenų apsaugos ir nacionalinės profesinio slaptumo etikos 
taisyklės.

Pakeitimas 98
Vicky Ford

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) Šio straipsnio 2 ir 3 dalys taip pat 
taikomos gamybos leidimo turėtojui, kuris 
dalinai ar visiškai pašalina ar paslepia 
receptinių vaistų saugumo priemones, 
kurias  savanoriškai taiko pirminis 
gamintojas, siekiant tikslų, nurodytų šio 
straipsnio 2 dalyje,

Or. en

Pagrindimas

Net ir įsigaliojus šiai direktyvai, tikėtina, kad kelis metus nebus įgyvendinta jokių konkrečių 
priemonių.  Todėl pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti taikomos, kol bus 
įgyvendintos visos priemonės.  Pagal šias priemones be kita ko turėtų būti reikalaujama, kad 
gamybos leidimo turėtojai (įskaitant perpakuotojus), kurie dalinai ar visiškai pašalina ar 
paslepia savanoriškai taikomas saugumo priemones, pakeistų jas lygiavertėmis atviromis 
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saugumo priemonėmis ir būtų laikomi visiškai atsakingi, jei dėl jų veiksmų į tiekimo grandinę 
patektų falsifikatai. 

Pakeitimas 99
Frédérique Ries

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

Nuo [įrašyti datą – 36 mėnesiai nuo 
paskelbimo dienos] visi receptiniai vaistai, 
išskyrus radioaktyviuosius preparatus, 
nuo tada, kai pagal 51 straipsnio 
nuostatas pagaminama vaistų serija, turi 
būti pažymėti serijos numeriu, pagal kurį 
atskira pakuotė būtų aiškiai 
identifikuojama. Serijos numeris turi būti 
integruotas į tarptautiniu mastu 
pripažintą ir kodavimo suderintą 
standartą.

Or. en

Pagrindimas

 Nuo pradžios iki galo veikianti tikrinimo sistema turėtų užtikrinti sisteminę kiekvienos 
pakuotės serijos numerių kontrolę platinimo punkte, prieš jai pasiekiant pacientą. Tam reikia, 
kad visi receptiniai vaistai, išskyrus radioaktyviuosius preparatus, būtų pažymėti serijos 
numeriu, pagal kurį atskira pakuotė būtų identifikuojama visoje Europoje suderintu ir 
standartiniu būdu. 

Pakeitimas 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

4a) Trejų metų pereinamojo laikotarpio
metu saugumo priemonės laikomos 
lygiavertėmis, jei jomis galima vienodai 
identifikuoti vaistus, nustatyti jų tapatumą 
ir nepertraukiamą atsekamumą 
neatidarant pirminės pakuotės, arba juos 
naudojant sudaromi lygiaverčiai 
sunkumai falsifikuoti vaistus; Jei 
saugumo priemonė panaikinama, 
pakeičiama arba paslepiama, šis punktas 
turėtų būti taikomas ir naujai saugumo 
priemonei, su sąlyga, kad pirminė 
saugumo priemonė nebūtų paslėpta ir jos 
nebūtų galima atpažinti.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad ateityje visoje Europoje būtų vienoda saugumo priemonė.

Pakeitimas 101
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 dalis
Direktyva 2001/83/EB
77 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Valstybės narės siunčia Agentūrai 1 
dalyje nurodyto leidimo kopiją. Agentūra 
įtraukia šią informaciją į 111 straipsnio 
6 dalyje nurodytą Bendrijos duomenų bazę.
Komisijai arba bet kuriai valstybei narei 
pareikalavus valstybės narės pateikia visą 
reikalaujamą informaciją apie atskirus 
leidimus, kuriuos jos yra išdavusios pagal 
1 dalį.“

„4. Valstybės narės siunčia Agentūrai 1 
dalyje nurodyto leidimo kopiją. Agentūra 
įtraukia šią informaciją į 111 straipsnio 
6 dalyje nurodytą Bendrijos duomenų bazę.
Komisijai arba bet kuriai valstybei narei 
pareikalavus valstybės narės per pagrįstą 
laikotarpį pateikia visą reikalaujamą 
informaciją apie atskirus leidimus, kuriuos 
jos yra išdavusios pagal 1 dalį.“

Or. el
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Pakeitimas 102
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jie turi saugoti ir tvarkyti dokumentus 
pirkimo/pardavimo sąskaitų forma 
elektroniniu ar kitu pavidalu taip, kad apie 
bet kurią gautų, išsiųstų 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;“;

Or. en

Pakeitimas 103
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiamas šis j punktas:
„j) leidimo prekiauti vaistu turėtojui 
paprašius, jie privalo jį informuoti apie jų 
gautus vaistų užsakymus; Į pirmajame 
sakinyje nurodytą informaciją turi būti 
įtraukta bent informacija apie užsakymą 
teikiančios šalies pavadinimą ir adresą bei 
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e punkto pirmojoje–ketvirtojoje įtraukose 
nurodyta informacija.

Or. de

Pakeitimas 104
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Po 84 straipsnio įrašomas toks 84a 
straipsnis:
84a straipsnis
Komisija paskelbia atskiras vaistų 
veikliųjų medžiagų geros gamybos 
praktikos gaires ir pagalbinių geros 
gamybos praktikos gaires. Šiuo tikslu ji 
konsultuojasi su Patentuotų vaistų 
komitetu, įsteigtu Tarybos Direktyva 
75/319/EEB ir Farmacijos komitetu, 
įsteigtu Tarybos sprendimu 75/320/EEB.

Or. en

Pagrindimas

Europos lygiu sukurta geros gamybos praktika turėtų būti taikoma ir vaistų veikliosioms 
medžiagoms, ir pagalbinėms medžiagoms, atsižvelgiant į jų ypatumus. Europos Komisija 
parginta nustatyti atskirą geros gamybos praktiką veikliosioms medžiagoms ir atskirą geros 
gamybos praktiką pagalbinėms medžiagoms, atsižvelgiant į atskiras šių dviejų sudėtinių dalių 
charakteristikas ir ypač į tai, kad pagalbinės medžiagos neturi gydomojo poveikio.

Pakeitimas 105
Amalia Sartori

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

Apie savo veiklą jie praneša valstybės 
narės, kuriose yra įsisteigę, kompetentingai 
institucijai.

Apie savo veiklą jie praneša valstybės 
narės, kuriose yra įsisteigę, kompetentingai 
institucijai, kuri apie tai praneša 
Agentūrai.

Or. en

Pagrindimas

Iš vaistais prekiaujančių ar tarpininkaujančių asmenų turėtų būti reikalaujama, kad yra 
suteikti leidimai prekiauti vaistais, kuriais jie prekiauja ar tarpininkauja jais prekiaujant. 
Nacionalinė pranešimo persiuntimo procedūra turėtų būti sustiprinta Komisijos duomenų 
baze, panašia į reikalavimus didmeninio platinimo leidimo turėtojams siekiant visų dalyvių 
skaidrumo.

Pakeitimas 106
Vicky Ford

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

Or. en
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Pakeitimas 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

VIIa ANTRAŠTINĖ DALIS

PARDAVIMAI INTERNETU

85 c straipsnis

1. Komisija priima deleguotuosius aktus dėl 
Bendrijos logotipo, 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. 

Šie aktai, skirti šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimami pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnyje nurodytą 
tvarką.

2. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
norėdamos užtikrinti, jog visose jų teritorijoje 
esančių su vaistinėmis susijusių registruotų 
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. 
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 108
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 88 straipsnyje po 1 dalies įterpiama 
1a dalis:
„1a. Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su Komisija ir 
pasikonsultavusios su suinteresuotomis 
šalimis, nustato informavimo apie vaistų 
tiekėjų patikimumą strategiją. Šioje 
strategijoje atsižvelgiama į įvairius vaistų 
tiekimą reguliuojančius nacionalinius 
teisės aktus ir į riziką, susijusią su kai 
kuriais vaistų tiekimo būdais, kaip, pvz., 
nelegalūs interneto kanalai.

Or. it

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis falsifikuotų vaistų šaltinis. Visuomenei turėtų būti kategoriškai 
nerekomenduojama įsigyti vaistus nelegaliais platinimo kanalais. Todėl nacionaliniu ir 
Europos lygiu reikėtų organizuoti mokomąsias kampanijas šia tema.

Pakeitimas 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

88b straipsnis
Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija ir pasikonsultavusios su 
suinteresuotųjų šalimų atstovais, nustato 
informavimo apie vaistų siuntų saugumą 
strategiją. Strategijoje atsižvelgiama į 
įvairias nacionalines priemones, 
susijusias su vaistų tiekimu ir į riziką, 
susijusią su kai kuriais vaistų tiekimo 
būdais ir nelegalia prekyba internetu.

Or. de

Pagrindimas

Internetas yra pagrindinis nelegalių vaistų šaltinis. Piliečiams turėtų būti patariama 
neužsisakyti vaistų iš nelegalių platinimo kanalų. Ypač valstybėse narėse ir Europoje reikėtų 
skatinti visuomenės informavimo priemones.

Pakeitimas 110
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
97 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 97 straipsnis papildomas šia 5a 
dalimi:
5a. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, užtikrina, kad gamintojai, 
importuotojai, didmeniniai platintojai, 
prekiautojai ir tarpininkai kartu ar 
atskirai populiarintų viešas informavimo 
kampanijas įvairių rūšių žiniasklaidoje 
(spaudoje, televizijoje, radijuje, internete) 
siekiant didinti informuotumą apie rizika 
perkant falsifikuotus vaistus internetu.
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Or. en

Pagrindimas

Visuomenė turėtų būti supažindinta su rizika perkant vaistus internetu ir jai turėtų būti 
pateikta informacija apie tai, kaip atskirti leidimą turinčias internetu prekiaujančias vaistines 
ir nelegalius platintojus.  Turint omenyje gamintojų, importuotojų, didmeninių platintojų, 
prekiautojų ir tarpininkų turimus finansinius išteklius ir tai, kad jie yra suinteresuoti saugoti 
vartotojus ir savo reputaciją, informavimo kampanijas turėtų rengti pramonė, o Komisija 
turėtų atlikti vadovaujantį vaidmenį siekiant užtikrinti, kad šios kampanijos būtų rengiamos.

Pakeitimas 111
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, laikydamasi 121 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, priima gaires, 
kuriose išsamiai išdėstomi 1 dalies a–d 
punktų reikalavimai.

2. Komisija, laikydamasi 121 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos, priima gaires, 
kuriose išsamiai išdėstomi 1 dalies a–d 
punktų reikalavimai, ir kurios būtų 
vykdomos pasitelkiant tinkamas 
priemones, galbūt taip pat ypatingąsias 
priemones ir principų ir saugumo kokybės 
tikrinimą ir vėlesnę stebėseną.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų, kad stebėsena taptų griežtesnė, ypač atvejais, kai veikliosios medžiagos 
importuojamos iš trečiųjų šalių, ir nepamiršti reikalavimo geros gamybos praktikos 
reikalavimų laikymosi (ir, galiausiai, veikliosios medžiagos kokybės) stebėseną skirti nuo 
tikrinimo, ar vaistas nefalsifikuotas, kuris susijęs su patentų savininkais.

Pakeitimas 112
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 7 dalis
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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, o gamyba ir platinimas turi būti 
nedelsiant nutraukiami.

Or. el

Pakeitimas 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

118ca straipsnis

Komisija ir valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos Taryba 
rengiant Europos konvenciją dėl vaistų 
falsifikavimo ir prekybos falsifikuotais 
vaistais panaikinimo. Konvencijoje 
nagrinėjami falsifikavimo ir prekybos 
falsifikuotais vaistais 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.



AM\804377LT.doc 49/50 PE439.067v01-00

LT

Pakeitimas 114
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

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 – 6 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]. Tačiau valstybės narės taiko:

Jos taiko šias nuostatas nuo [įrašyti datą –
6 mėnesių ir viena diena nuo paskelbimo 
dienos]. 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 dalimis nuo [įrašyti datą 
– 24 mėnesiai 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 ir 8
dalių nuostatoms nuo [įrašyti datą – 48 
mėnesiai nuo paskelbimo dienos] 
įgyvendinti.

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

c) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 9 dalies 
nuostatoms, susijusioms su Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva, 54a straipsnio 5, 2 ir 3 dalimis, 
taikant išlygas, nurodytas 54 a straipsnio 
5 dalyje, nuo [įrašyti datą – 6 mėnesiai 
nuo paskelbimo dienos] įgyvendinti.
d) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 9 dalies 
nuostatoms, išskyrus nuostatas, susijusias 
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su Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, 
padarytais šia direktyva, 54a straipsnio 5, 
2 ir 3 dalimis, taikant išlygas, nurodytas 
54 a straipsnio 5 dalyje, nuo [įrašyti datą 
– 48 mėnesiai nuo paskelbimo dienos] 
įgyvendinti.
Valstybės narės, priimdamos tas 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas 
oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo 
tvarką nustato valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Net ir įsigaliojus šiai direktyvai, tikėtina, kad kelis metus nebus įgyvendinta jokių konkrečių 
priemonių.  Todėl pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti taikomos, kol bus 
įgyvendintos visos priemonės.  Pagal šias priemones be kita ko turėtų būti reikalaujama, kad 
gamybos leidimo turėtojai (įskaitant perpakuotojus), kurie dalinai ar visiškai pašalina ar 
paslepia savanoriškai taikomas saugumo priemones, pakeistų jas lygiavertėmis atviromis 
saugumo priemonėmis ir būtų laikomi visiškai atsakingi, jei dėl jų veiksmų į tiekimo grandinę 
patektų falsifikatai. 


