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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Falsifikuotų medicinos produktų patekimas į legalų tiekimo tinklą kelia grėsmę visai Europos 
farmacijos sistemai, nes prarandamas pasitikėjimas vaistinėse ir kitose legaliose prekybos 
vietose parduodamų medicinos produktų kokybe.

Visose Europos šalyse parduodama vis daugiau falsifikuotų medicinos produktų. PSO 
duomenimis, 1 proc. Europos visuomenei naudojantis legaliu tiekimo tinklu parduodamų 
medicinos produktų yra falsifikuoti. Tai reiškia, kad 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.

Nors Europoje ši problema nėra tokia didelė kaip kitose pasaulio dalyse (ypač Afrikoje), 
tačiau iš tam tikrų veiksnių matyti, kad Europos Sąjungai būtina skubiai imtis griežtų 
priemonių.

Pirmasis susirūpinimą keliantis faktas yra tai, kad pasikeitė rizikos profilis; anksčiau paprastai 
būdavo falsifikuojami medicinos produktai, skirti pakeisti gyvenimo būdą, dabar vis labiau 
didėja naujausių medicinos produktų ir gyvybiškai svarbių vaistų falsifikatų.

Antra, nerimą kelia problemos mastas. Europos Komisijos duomenimis, naudojantis legaliu 
tiekimo tinklu kiekvienais metais parduodama 1,5 milijono falsifikuotų medicinos produktų 
pakuočių. Dar labiau neramina tai, kad šis kiekis kiekvienais metais padidėja vidutiniškai 10–
20 proc. Šiam kiekiui kiekvienais metais didėjant 10 proc., 2020 m. naudojantis legaliu 
tiekimo tinklu parduodamų falsifikuotų medicinos produktų pakuočių skaičius pasiektų 42 
milijonus. Remiantis kitais, labiau pesimistiniais vertinimais, augimas gali siekti 30 proc. per 
metus, tokiu atveju šis skaičius 2020 m. pasiektų 192 milijonus.

Kadangi Parlamento komitetų nariai atsako už gamybą ir mokslinius tyrimus, negalima leisti, 
kad ši problema keltų grėsmę ne tik visuomenės sveikatai, bet ir vienam iš svarbiausių ES 
ekonomikos sektorių. Europoje farmacijos pramonei prilkauso apie 3 700 įmonių, jose dirba 
634 000 darbuotojų, o apyvarta siekia daugiau kaip 170 milijardų. Apie 40 proc. (1 500 
įmonių) yra mažos ir vidutinės įmonės. Farmacijos pramonė į mokslinius tyrimus ir taikomąją 
veiklą investuoja 26 milijardus eurų per metus, tai sudaro 17 proc. visų Europos išlaidų šioje 
srityje. Todėl svarbu užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai, kuri atsiranda išorės 
gamintojams į Europos rinką pateikus vaistų veikliąsias medžiagas, kurios nebuvo tinkamai 
patvirtintos ir kurios buvo gaminamos nesilaikant geros gamybos praktikos principų. Taip 
būtų saugoma ir visuomenės sveikata.

Nors Komisija savo pasiūlyme atsižvelgė į klausimus, kurie Parlamentui kėlė susirūpinimą ir 
kuriuos jis pateikė 2006 m. Rašytinėje deklaracijoje Nr. 61 dėl vaistų veikliųjų medžiagų, dar 
yra keletas klausimų, kuriuos reikia patikslinti ir pabrėžti.

Svarbu aiškiai ir vienareikšmiškai apibrėžti, kas yra falsifikuoti medicinos produktai ir kas yra 
visos platinimo tinklo grandys (pasiūlyme pateikti objektai), pavyzdžiui, mažmenininkai ir 
tarpininkai, kurie, kaip ir gamintojai ir platintojai, turi laikytis geros gamybos praktikos 
principų. Tokie pat principai turi būti taikomi lygiateisiams prekybininkams, kuriems turi būti 
aiškiai išdėstyti reikalavimai ir taikoma griežta kontrolė.
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Be to, eksportui skirtų pradinių farmacijos medžiagų, įskaitant veikliąsias medžiagas, 
gamybos vietose turi būti vykdoma griežtesnė reguliari kontrolė siekiant užtikrinti geros 
gamybos praktikos principus ir visuomenės sveikatą taikant veiksmingą atsekamumo sistemą.

Nors pasiūlymas kartu su eksportuojančiomis šalimis sukurti bendrą atpažinimo sistemą, 
kurią taikant būtų užtikrinama, kad produktai atitiktų ES kokybės standartus, vertinamas 
palankiai, svarbu pakeisti Komisijos pasiūlymą siekiant užtikrinti, kad pirmasis gamybos 
vietos patikrinimas būtų atliekamas prieš įtraukiant šalį į sąrašą, o ne per pirmuosius trejus 
metus nuo įrašymo. Taip būtų galima užtikrinti trečiosios šalies suteiktų garantijų patikimumą 
prieš jai leidžiant tiekti paroduktus Bendrijos rinkai.

Gamintojo, kuris yra iš šalies, nepasirašiusios abipusio pripažinimo susitarimo su ES, 
suteikiamos garantijos yra nepakankamos. Šiems gamintojams leidžiama eksportuoti 
produktus į ES, jei eksportuojanti trečioji šalis raštu pateikia produktų kokybės standartų 
patvirtinimą. Suprantama, kad tokia procedūra negali užtikrinti tinkamų garantijų, be to, 
trečiosios šalys neskatinamos pasirašyti abipusio pripažinimo susitarimų su ES.

Reikia spręsti ir kitus klausimus, kaip antai pardavimas internetu ir galimybė taikyti 
papildomas saugos priemones nereceptiniams vaistams, jei yra priežasčių manyti, kad jie gali 
būti falsifikuojami.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad, remiantis pasiūlymu, nebus atliekama privalomo ir 
reguliaraus gamybos vietų patikrinimo, terminas, nuo kurio turėtų pradėti galioti direktyvos 
nuostatos, yra pernelyg tolimas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 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) Iš patirties žinome, kad pirkdamas 
vaistus internetu vartotojas negali būti 
visiškai tikras, kad medikamentas 
platinamas naudojantis legaliu tiekimo 
tinklu, todėl neaišku, ar jis saugus. 
Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir su valstybių narių valdžios 
institucijomis, turėtų išnagrinėti su 
prekyba internetu susijusius klausimus ir, 
jei manys esant tikslinga, pateikti teisės 
akto, kuriuo būtų siekiama apsaugoti 



PA\796772LT.doc 5/31 PE430.741v01-00

LT

Europos piliečių sveikatą, projektą.

Or. it

Pagrindimas

Didelį rūpestį kelia tai, kad vaistai vis dažniau parduodami internetu. Tačiau, kol neįvykdytas 
tyrimas, iš kurio būtų galima susidaryti aiškų esamos padėties vaizdą, būtų netinkama išplėsti 
šio pasiūlymo taikymo sritį prekybai internetu. Todėl derėtų kreiptis į suinteresuotas šalis, 
kad jos išnagrinėtų su prekyba internetu susijusias problemas ir, jei būtina, pateiktų teisės 
akto, kurį taikant šios problemos būtų tinkamai sprendžiamos, projektą.

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pagrindimas

Falsifikuotų vaistų pateikimas į legalų tiekimo tinklą ne tik kelia pavojų visuomenės sveikatai, 
bet taip pat yra didelė Europos vaistų sektoriaus, ypač šiame sektoriuje dirbančių MVĮ, 
problema. Todėl reikia ginti intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, kad būtų užtikrintos 
didelės Europos vaistų pramonės investicijos į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. 

Pakeitimas 3

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 

(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 kaip, pvz., 
mažmenininkai ir tarpininkai. Siekiant 
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teisės aktai turėtų būti taikomi visiems 
platinimo tinklo dalyviams, t. y. ne tik 
vaistus parūpinantiems, laikantiems, 
sandėliuojantiems ir tiekiantiems 
platintojams, bet ir asmenims, 
atliekantiems tam tikrus veiksmus su 
vaistais, tačiau tiesiogiai jų netvarkantiems. 
Jiems proporcingai turėtų būti taikomos 
taisyklės, siekiant visomis praktinėmis 
priemonėmis pašalinti galimybę 
falsifikuotiems vaistams ar tokiems, kurių 
istorija ar šaltinis yra falsifikuoti ir kurių 
leidimai prekiauti suteikti, patekti į legalų 
Bendrijos tiekimo tinklą.

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, 
kaip, pvz., mažmenininkai ir tarpininkai.
Turėtų būti nustatyta aiški ir nedviprasmė 
dalyvių apibrėžtis, jų pareigos ir 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. Visų pirma šie dalyviai turėtų turėti 
teisėtą leidimą vykdyti savo veiklą, kuris 
būtų išduodamas laikantis Komisijos 
kartu su Agentūra ir valstybių narių 
valdžios institucijomis nustatytos geros 
praktikos ir kuris būtų analogiškas 
medicinos produktų gamintojų ir 
platintojų leidimui. 

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus. Norint, kad taikant šią sistemą būtų iš tiesų užtikrinama 
visuomenės sveikata, svarbu aiškiai nurodyti įvairių veikėjų atsakomybę ir visiems taikyti 
griežtą leidimų suteikimo, tikrinimo ir geros praktikos sistemą. Tai taip pat pasakytina ir apie 
lygiaverčius prekybininkus.

Pakeitimas 4

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 
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, 
nereceptinių vaistų ir vaistų, kuriuos 
gamintojas parduoda tiesiogiai be 
tarpininko įstaigai, kurioje vaistai 
skiriami pacientui, 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 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 parduoda 
tiesiogiai be tarpininkų sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje vaistai skiriami pacientams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Falsifikuotos vaistų veikliosios 
medžiagos kelia pavojų, kad jos neatitiks 
standartų. Ši rizika turėtų būti pašalinta. 
Visų pirma, vaistų gamintojai turėtų patys 
arba pasitelkdami atitinkamas patvirtintas 
įstaigas užtikrinti, kad vaistų veikliąsias 
medžiagas tiekiantys gamintojai laikytųsi 
geros gamybos praktikos.

(12) Falsifikuotos vaistų veikliosios 
medžiagos kelia pavojų, kad jos neatitiks 
standartų. Ši rizika turėtų būti pašalinta 
taikant veiksmingą tikrinimo sistemą ir 
sistemą, kuria užtikrinimas vaistų 
veikliųjų medžiagų atsekamumas. Visų 
pirma, vaistų gamintojai turėtų patys 
užtikrinti, kad vaistų veikliąsias medžiagas 
tiekiantys gamintojai laikytųsi geros 
gamybos praktikos.

Or. it
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Pagrindimas

Siekdamos, kad visuomenės sveikata būtų tinkamai apsaugota, valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su Europos vaistų agentūra 
(EMEA), turėtų tikrinti gamybos vietas. Tais atvejais, kai esama daug skirtingų patvirtintų 
privačių įstaigų, sumažėtų tikrinimų kokybė, būtų sunku nustatyti, kas buvo atsakingas už 
tikrinimo išvadų tikslumą, o dėl neapibrėžtų tikrinamos įmonės ir tikrinimo įstaigos santykių 
galėtų kilti korupcijos pavojus.

Pakeitimas 6

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) Siekiant užtikrinti aukštą visuomenės 
sveikatos apsaugos lygį, 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 būtų užtikrinta gera gamybos praktika 
kompetentingoms Bendrijos institucijoms 
ar šalių, su kuriomis galioja abipusio 
pripažinimo susitarimai, kuriuose, be kita 
ko, numatytos vaistų veikliosios 
medžiagos, institucijoms reguliariai 
atliekant privalomus tikrinimus.

Or. it

Pagrindimas

Itin svarbu užtikrinti vaistų veikliųjų medžiagų kilmę ir kokybę. Norint užtikrinti, kad būtų 
laikomasi geros gamybos praktikos, turi būti reguliariai atliekami nuodugnūs gamybos vietų 
tikrinimai.
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Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Valstybės narės turėtų užtikrinti 
visuomenės sveikatą ir saugoti Europos 
įmonių konkurencingumą taikydamos 
veiksmingas, proporcingas, atgrasančias 
ir lygiavertes baudas, kurių tikslas –
neleisti falsifikuotiems vaistams patekti į 
legalų tiekimo tinklą.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su vaistų klastojimu, itin svarbu, kad valstybės narės ne tik 
patvirtintų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias teisines nuostatas, bet ir užtikrintų, kad 
Europos lygmeniu būtų taikomos vienodos baudos.

Pakeitimas 8

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 5 a 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, leidimo teikti 
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rinkai turėtoją;

c) vaisto istorija, įskaitant registrus ir 
dokumentus, kurie padeda nustatyti 
tiekimo tinklą.

Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis ir atsižvelgdama į technikos 
ir mokslo pažangą bei tarptautinius 
susitarimus, atnaujina šią apibrėžtį.“

Or. it

Pagrindimas

Norėdami kovoti su falsifikuotų vaistų patekimu į legalų tiekimo tinklą, turime aiškiai ir 
išsamiai apibrėžti sąvoką „falsifikuotas vaistas“. Tai taip pat turime padaryti, jei norime 
sugriežtinti baudas. Į apibrėžtį neturėtų būti įtrauktos gamybos klaidos.  

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 1 straipsnyje po 17 a punkto 
įterpiamas šis 17 b punktas:

„17b. Vaistų tarpininko veikla:

tai tokia veikla, į kurią nepatenka vaistų 
turėjimas ir (arba) jų fizinis tvarkymas ir 
kuri apima nepriklausomą derėjimąsi kito 
asmens vardu dėl vaistų pardavimo ar 
pirkimo, arba sąskaitų išrašymą kito 
asmens vardu, arba kitokią vaistų 
tarpininko veiklą, išskyrus didmeninį ir 
mažmeninį platinimą.“

Or. it
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Pagrindimas

Norėdami kovoti su falsifikuotų vaistų patekimu į legalų tiekimo tinklą, turime aiškiai ir 
išsamiai apibrėžti visus šiame sektoriuje dirbančius asmenis – ne tik gamintojus ir 
didmeninius platintojus, bet ir mažmenininkus bei vaistų tarpininkus. Taigi itin svarbu, kad 
šiems asmenims būtų taikoma leidimų suteikimo, kontrolės ir geros praktikos sistema. Tai taip 
pat pasakytina ir apie lygiaverčius prekybininkus.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„f) laikytis vaistų geros gamybos praktikos 
principų bei gairių ir kaip pradines 
medžiagas naudoti tik veikliąsias 
medžiagas, pagamintas pagal išsamias 
pradinių medžiagų geros gamybos 
praktikos gaires. Todėl gamybos leidimo 
turėtojas užtikrina, kad gamybos veikla 
vyktų pagal Bendrijoje galiojančias gaires 
ir gerą gamybos praktiką 
kompetentingoms Bendrijos institucijoms 
(arba šalių, su kuriomis galioja abipusio 
pripažinimo susitarimai, kuriuose, be kita 
ko, numatytos vaistų veikliosios 
medžiagos, institucijoms) atliekant 
privalomus tikrinimus. 

Or. it

Pagrindimas

Siekdamos, kad visuomenės sveikata būtų tinkamai apsaugota, valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su Europos vaistų agentūra 
(EMEA), turėtų tikrinti gamybos vietas. Tais atvejais, kai esama daug skirtingų patvirtintų 
privačių įstaigų, sumažėtų tikrinimų kokybė, būtų sunku nustatyti, kas buvo atsakingas už 
tikrinimo išvadų tikslumą, o dėl neapibrėžtų tikrinamos įmonės ir tikrinimo įstaigos santykių 
galėtų kilti korupcijos pavojus.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis ba punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
46 straipsnio h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Straipsnis papildomas šiuo h punktu: 

„h) prisiima teisinę atsakomybę už savo 
atliktų ar jam pavestų atlikti tikrinimų ir 
kontrolės išvadų tikslumą ir negali šios 
atsakomybės perduoti kitiems.“

Or. it

Pagrindimas

Tikrinimai turi būti atliekami siekiant užtikrinti, kad vaistai būtų gaminami pagal gerą 
gamybos praktiką. Taigi, svarbu pabrėžti leidimo verstis vaistų gamyba turėtojo atsakomybę 
už gaminamus vaistus ir įsigytas pradines medžiagas. Todėl reikia pabrėžti gamintojo 
atsakomybę už tikrinimus. Visų pirma tai reikia padaryti, kai jis gali pavesti atlikti tikrinimą 
leidimą turinčiai įstaigai. 

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veikliąsias medžiagas, naudojamas kaip 
pradinės medžiagos, galima importuoti tik 
tokiu atveju, kai:

2. Veikliąsias medžiagas, naudojamas kaip 
pradinės medžiagos, galima importuoti tik 
tokiu atveju, kai:

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

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

b) prie jų pateikiamas eksportuojančios 
trečiosios šalies patvirtinimas raštu, kad 
eksportuojamą veikliąją medžiagą 
gaminančiai įmonei taikomi geros 

b) per pastaruosius trejus metus 
kompetentingos Europos institucijos ar 
institucija, su kuria galioja abipusio 
pripažinimo susitarimai, atliko vaistų 
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gamybos praktikos standartai prilygsta 
bent Bendrijos nustatytiems standartams 
ir kad įmonei taikoma kontrolė ir 
reikalavimai, kuriais užtikrinama, kad 
geros gamybos praktikos laikomasi.

veikliųjų medžiagų tikrinimus ir nebuvo 
rasta pažeidimų. Po tikrinimo 
kompetentinga institucija išduoda 
pažymėjimą, kuriame patvirtinama, kad 
laikomasi geros gamybos praktikos.

Or. it

Pagrindimas

Eksportuojančios trečiosios šalies raštiškas patvirtinimas, kad eksportuotą veikliąją medžiagą 
gaminanti gamykla laikėsi geros gamybos praktikos, yra pernelyg menka garantija. Siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatą ir išsaugoti Europos įmonių konkurnecingumą, gamybos vietas 
turi tikrinti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos. Taikant šią sistemą užsienio 
gamintojai bus skatinami prašyti kilmės šalių sudaryti abipusio pripažinimo susitarimus su 
Europos Sąjunga.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepaisant 2 straipsnio 1 dalies ir 
nepažeidžiant VII antraštinės dalies 
valstybės narės užtikrina, kad vaistai, 
neskirti pateikti rinkai, nebūtų įvežami į 
Bendriją, jei yra pagrindo manyti, kad 
vaistai, jų istorija ar šaltinis yra falsifikuoti.

1. Nepaisant 2 straipsnio 1 dalies ir 
nepažeidžiant VII antraštinės dalies 
valstybės narės užtikrina, kad vaistai, 
neskirti pateikti rinkai, nebūtų įvežami į 
Bendriją ir nebūtų per ją pervežami, jei 
yra pagrindo manyti, kad vaistai, jų istorija 
ar šaltinis yra falsifikuoti.

Or. it

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti tiekimo tinklo saugumą, valstybės narės turi taip pat stebėti vaistus, 
kurie pervežami per Europą, net jei jie skirti užsienio rinkai. 
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Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

o) Saugumo priemonės, kuriomis galima 
atpažinti receptinius vaistus pagal VI 
antraštinę dalį, išskyrus radioaktyviuosius 
preparatus ir vaistus, kuriuos gamintojas 
parduoda tiesiogiai be tarpininko įstaigai, 
kurioje vaistai skiriami pacientui,
nustatyti jų tapatumą ir atsekamumą; 
išnagrinėjus atskirai kiekvieną atvejį, 
saugumo priemonės gali būti taikomos 
vaistams, kurie parduodami be gydytojo 
recepto, kai, remiantis 54a straipsnio 4 
dalyje nustatytais kriterijais, iš su gaminiu 
susijusios rizikos matyti, kad yra pagrindo 
manyti, jog gaminys gali būti 
falsifikuotas.

Or. it

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 parduoda 
tiesiogiai be tarpininkų sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje vaistai skiriami pacientams.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
54 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) 54 straipsnis papildomas šiuo p 
punktu:
„p) siekiant užtikrinti veikliosios 



PA\796772LT.doc 15/31 PE430.741v01-00

LT

medžiagos atsekamumą, informacija apie 
gaminio šaltinį (šalį, įmonę, gamybos 
vietą).“

Or. it

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 parduoda 
tiesiogiai be tarpininkų sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje vaistai skiriami pacientams.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gamybos leidimo turėtojas laikosi 54 
straipsnio o punkto, pakeisdamas saugumo 
priemones kitomis saugumo priemonėmis, 
kuriomis lygiavertiškai galima identifikuoti 
vaistus, nustatyti jų tapatumą ir 
nepertraukiamą atsekamumą, tačiau tai 
daro neatidarydamas pirminės pakuotės, 
nustatytos 1 straipsnio 23 dalyje;

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

Or. it

Pagrindimas

Vaistų pakuotės atidarymas norint perpakuoti – delikatus momentas, nes tuomet autentiški 
vaistai gali būti lengvai pakeisti falsifikuotais gaminiais. Taigi asmenys, atliekantys tokius 
veiksmus, turi turėti leidimą, jiems turi būti taikoma griežta kontrolės sistema. Perpakuojant 
gaminį reikia užtikrinti, kad prie naujos pakuotės būtų pritvirtintos saugumo priemonės, 
kurios kokybės ir kiekio požiūriu būtų lygiavertės gamintojo pritvirtintoms saugumo 
priemonėms.
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) platinimo tinklo kompleksiškumą. 

Or. it

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 parduoda 
tiesiogiai be tarpininkų sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje vaistai skiriami pacientams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2001/83/EB
VIII antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Didmeninis vaistų platinimas ir prekyba“. „Didmeninis vaistų platinimas, 
tarpininkavimas ir prekyba“.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus ir mažmenininkus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
77 straipsnio 6 dalis



PA\796772LT.doc 17/31 PE430.741v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 77 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
„6. 1 dalyje minėtą leidimą suteikusi 
valstybė narė, prieš tai pranešusi leidimo 
turėtojui, laikinai ar visam laikui 
panaikina tą leidimą, jeigu nesilaikoma 
leidimo sąlygų arba jei leidimu nebuvo 
naudotasi daugiau nei trejus metus, 
išskyrus atvejus, kai leidimu nebuvo 
naudotasi, nes pagrįstai reikėjo laiko 
norint įvykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
pareigas, ir apie tai praneša kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai.

Or. it

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių yra išduota leidimų vykdyti didmeninį platinimą, kuriais šiuo metu 
nesinaudojama. Dėl tokios padėties dirbtinai auga suniteresuotų šalių skaičius, be reikalo 
komplikuojama rinka, taigi ir kontrolės sistema.  Tačiau svarbu išvengti, kad tokie leidimai 
nebūtų laikinai ar visam laikui panaikinami, jei jais nesinaudojima dėl to, kad pagrįstai reikia 
laiko šioje dirketyvoje numatytoms pareigoms įvykdyti. Todėl svarbu iš anksto pranešti 
leidimo turėtojui, kad būtų išvengta nepagrįsto laikino leidimo panaikinimo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 b dalis (nauja)
Direktyva 2001/83/EB
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) Po 79 straipsnio įterpiamas toks 79a 
straipsnis:
79a straipsnis
Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis, nustato taisykles ir 
kriterijus, kurie reikalingi vaistų prekybos 
ir tarpininkavimo leidimams gauti.
Leidimų prašytojai turi atitikti šiuos 
minimalius reikalavimus:
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a) turėti nuolatinį adresą ir pateikti 
informaciją, kuri padėtų aiškiai ir 
nedviprasmiškai atpažinti jų oficialią 
prekybos ar tarpininkavimo būstinę.
b) įsipareigoti užtikrinti, kad jų veikla 
vykdoma tik su asmenimis ar įstaigomis, 
kurie atitinka 80 straipsnyje numatytus 
reikalavimus.“

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą. Tai taip pat pasakytina ir apie lygiateisius prekybininkus.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) Įžanginė dalis keičiama taip:
„Leidimo platinti vaistus turėtojas, 
leidimo prekiauti vaistais turėtojas ir 
leidimo tarpininkauti prekiaujant vaistais 
turėtojas turi įvykdyti bent šias sąlygas:“

Or. it

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a papunktis
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio e punktas
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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 ar vaistų, 
kuriais prekiauta, kiekis;

– tiekėjo arba prireikus krovinio 
gavėjo pavadinimas ir adresas;

– tiekėjo arba prireikus krovinio 
gavėjo pavadinimas ir adresas;

Or. it

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) g punktas pakeičiamas taip:
„g) jie turi atitinkamai laikytis 84 
straipsnyje nurodytų geros vaistų 
platinimo, prekybos ir tarpininkavimo 
praktikos principų ir nuostatų.“ 

Or. it

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.
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Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jie turi informuoti kompetentingą 
instituciją apie gautus produktus, kurie, 
kaip jie nustato arba įtaria, pažeidžia bent 
vieną iš toliau išvardytų nuostatų:

i) jie turi informuoti kompetentingą 
instituciją apie gautus ir parduotus
produktus ar produktus, kurie buvo 
parduoti per tarpininkus, ir kurie, kaip jie 
nustato arba įtaria, pažeidžia bent vieną iš 
toliau išvardytų nuostatų:

Or. it

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto c papunkčio pirma pastraipa
Direktyva 2001/83/EB
80 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, tais atvejais, kai vaistai 
gaunami iš kito didmeninio platintojo, 
didmeninio platinimo leidimo turėtojai turi
patys arba pasitelkdami atitinkamą 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos patvirtintą įstaigą patikrinti, ar 
vaistus tiekiantis didmeninis platintojas 
laikosi geros platinimo praktikos.

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

Or. it

Pagrindimas

Itin svarbu užtikrinti vaistų veikliųjų medžiagų kilmę ir kokybę. Siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi geros gamybos praktikos, visi dalyviai turi turėti tinkamus leidimus verstis tam 
tikra veikla ir turi būti nuolat nuodugniai tikrinami.
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Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 84 straipsnis pakeičiamas taip:

„84 straipsnis

Komisija paskelbia geros vaistų 
platinimo, prekybos ir tarpininkavimo
praktikos rekomendacijas. Šiuo tikslu ji 
konsultuojasi su Patentuotų vaistų
komitetu ir Farmacijos komitetu, 
įsteigtu Tarybos sprendimu 
75/320/EEB1.“

1 OL L 147, 1975 6 9, p. 23.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą. Tai taip pat pasakytina ir apie lygiateisius prekybininkus.

Pakeitimas 27

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

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 

Vaistais prekiaujantys ar 
tarpininkaujantys asmenys užtikrina, kad 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 762/2004 arba 
pagal šią direktyvą valstybės narės 
kompetentingos institucijos yra suteikusios 
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reikalavimai netaikomi. leidimą prekiauti prekiaujamais vaistais. 

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. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus. Nuoroda į 85 straipsnio d–h punktus buvo išbraukta, nes ji 
įtraukta į 80 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
97 straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 97 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, remia visuomenės 
informavimo kampanijas per įvairias 
žiniasklaidos priemones (spaudą, 
televiziją, radiją, internetą), kad 
visuomenė būtų supažindinta su rizika, 
susijusia su falsifikuotų vaistų pirkimu 
internetu, ir kad būtų paaiškinta, kaip 
įsitikinti, kad asmenys, parduodantys 
vaistus internetu, naudojasi legaliu vaistų 
tiekimo tinklu.“ 

Or. it

Pagrindimas

Didelį rūpestį kelia tai, kad vaistai vis dažniau parduodami internetu. Kol laukiama duomenų 
apie šios problemos mastą ir rimtumą, visuomenė turėtų būti supažindinta su rizika perkant 
vaistus internetu, jai turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip atskirti leidimą turinčias 
internetu prekiaujančias vaistines ir nelegalius platintojus. 
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto –a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a)-1 dalis pakeičiama taip: 
„1. Suinteresuotos valstybių narių 
kompetentingos institucijos, 
koordinuojant Agentūrai, atlieka dažnus 
ir, prireikus, neskelbtus tikrinimus ir taip 
užtikrina, kad būtų laikomasi vaistus 
reglamentuojančių teisėtų reikalavimų, ir, 
jei reikia, įgalioja oficialią vaistų 
bandymų laboratoriją ar kitą tam tikslui 
skirtą laboratoriją atlikti vaistų pavyzdžių 
tyrimą. Tokius patikrinimus atlieka 
kompetentingoms institucijoms 
atstovaujantys pareigūnai, kurie privalo 
turėti šiuos įgaliojimus:
a) tikrinti gamybos arba prekybos ir bet 
kokias laboratorijas, kurioms leidimo 
pateikti vaistą į rinką turėtojas patikėjo 
atlikti tikrinimus pagal 20 straipsnį;
b) imti vaistų pavyzdžius;
c) tikrinti visus su kontrolės objektu, 
kuriam taikomos 1975 m. gegužės 21 d. 
valstybėse narėse galiojančios nuostatos, 
apribojančios tuos įgaliojimus rengiant 
vaistų paruošimo būdų aprašymus, 
susijusius dokumentus.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą, itin svarbu sustiprinti ir plačiai taikyti tikrinimų sistemą.
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Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis keičiama taip:
„2. Kompetentingos valdžios institucijos 
gali atlikti dažnus ir prireikus neskelbtus 
veikliųjų medžiagų, naudojamų kaip 
pradinės medžiagos, gamintojų, platintojų 
ar importuotojų patalpų, prekiautojų 
vaistais ir tarpininkų patalpų arba 
pagalbinių medžiagų gamintojų, 
importuotojų ir platintojų patalpų 
tikrinimus, kai, remiantis valdžios 
institucijų turima informacija ar 
ankstesniais atvejais, yra rimto pagrindo 
įtarti, kad nesilaikoma teisės aktais 
nustatytų pareigų ir (arba) gairių. Šie 
patikrinimai taip pat gali būti atliekami 
valstybės narės, Komisijos ar Agentūros 
prašymu.

Or. it

Pagrindimas

Žr. ankstesnį pagrindimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Po kiekvieno 1 dalyje nurodyto 
patikrinimo kompetentinga institucija 
praneša, ar gamintojas, importuotojas arba
didmeninis platintojas laikosi 47 ir 84 
straipsniuose nurodytų geros gamybos 

3. Po kiekvieno 1 dalyje nurodyto 
patikrinimo kompetentinga institucija 
praneša, ar gamintojas, importuotojas,
didmeninis platintojas, mažmenininkas ar 
tarpininkas laikosi 47 ir 84 straipsniuose 
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praktikos ir geros platinimo praktikos 
principų ir gairių ir ar leidimo prekiauti 
turėtojas atitinka IX antraštinėje dalyje 
nustatytus reikalavimus.

nurodytų geros gamybos praktikos ir geros 
platinimo, prekybos ir tarpininkavimo
praktikos principų ir gairių ir ar leidimo 
prekiauti turėtojas atitinka IX antraštinėje 
dalyje nustatytus reikalavimus.

Patikrinimą atlikusi kompetentinga 
institucija perteikia tokių ataskaitų turinį 
tikrintam gamintojui, importuotojui, 
leidimo prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui.

Patikrinimą atlikusi kompetentinga 
institucija perteikia tokių ataskaitų turinį 
tikrintam gamintojui, importuotojui, 
leidimo teikti rinkai turėtojui, 
didmeniniam platintojui arba leidimo
prekiauti turėtojui ar leidimo tarpininkauti 
turėtojui.

Prieš patvirtindama ataskaitą 
kompetentinga institucija suteikia 
gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui galimybę pateikti pastabas.

Prieš patvirtindama ataskaitą 
kompetentinga institucija suteikia 
gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui, didmeniniam 
platintojui, mažmenininkui ar tarpininkui
galimybę pateikti pastabas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą. Tai taip pat pasakytina ir apie lygiateisius prekybininkus. 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB
111 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui per 90 dienų nuo 1 dalyje 
nurodyto patikrinimo, išduodamas geros 
gamybos praktikos arba geros platinimo 
praktikos pažymėjimas, jei patikrinus 
nustatoma, kad jis laikosi Bendrijos teisės 
aktuose numatytų geros gamybos praktikos
arba geros platinimo praktikos principų ir 

5. Gamintojui, importuotojui, leidimo 
prekiauti turėtojui ar didmeniniam 
platintojui per 90 dienų nuo 1 dalyje 
nurodyto patikrinimo, išduodamas geros 
gamybos praktikos, geros platinimo 
praktikos, geros prekybos praktikos arba 
geros tarpininkavimo praktikos
pažymėjimas, jei patikrinus nustatoma, kad 
jis laikosi Bendrijos teisės aktuose 
numatytų geros gamybos praktikos, geros 
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gairių. platinimo praktikos, geros prekybos 
praktikos ir geros tarpininkavimo 
praktikos principų ir gairių.

Or. it

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 15 punkto c papunktis
Direktyva 2001/83/EB 
111 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus 
geros gamybos praktikos ir geros platinimo 
praktikos pažymėjimus į Bendrijos 
duomenų bazę, kurią Agentūra tvarko 
Bendrijos vardu.

6. Valstybės narės įtraukia jų išduodamus 
geros gamybos praktikos, geros platinimo 
praktikos, geros prekybos praktikos ir 
geros tarpininkavimo praktikos
pažymėjimus į Bendrijos duomenų bazę, 
kurią Agentūra tvarko Bendrijos vardu.

Or. it

Pakeitimas 34

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, geros 
platinimo praktikos, geros prekybos 
praktikos ir geros tarpininkavimo 
praktikos principų ir gairių, informacija 
įtraukiama į Bendrijos duomenų bazę, kaip 
nurodyta 6 dalyje.

Or. it
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija priima gaires, kuriose nustatomi 
išsamūs 111 straipsnyje nurodytų tikrinimų 
principai ir, visų pirma, Bendrijos ir 
(arba) nacionalinės įstaigos, atsakingos 
už tikrinimų atlikimą.

Or. it

Pagrindimas

Komisija siūlo, kad pirmasis patikrinimas būtų atliktas per trejus metus nuo trečiosios šalies 
įtraukimo į sąrašą, kaip nurodyta 111 b straipsnyje. Tačiau patikrinimą reikėtų atlikti prieš 
įrašant šalį į sąrašą, taip pat dėl to, kad, kaip nurodyta 51 straipsnio 2 dalyje, 
kompetentingiems asmenims, dirbantiems ES kompanijose, nereikėtų tikrinti produktų, 
pagamintų šalyse, kurios su Bendrija pasirašiusios tinkamą produktų kokybę užtikrinančius
susitarimus.  

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą, 
Komisija priima sprendimą įtraukti tokią 
šalį į sąrašą, jei jos į Bendriją 
eksportuojamų veikliųjų medžiagų 
reglamentavimo sistema ir atitinkamomis 
kontrolės bei įgyvendinimo priemonėmis 
užtikrinamas toks pat kaip Bendrijoje 
visuomenės sveikatos lygis. Ypač 
atsižvelgiama į šiuos aspektus:

1. Trečiajai šaliai pateikus prašymą, o 
atsakingai įstaigai atlikus patikrinimą 
pagal 111 a straipsnį ir gavus 
patenkinamą rezultatą, Komisija priima 
sprendimą įtraukti tokią šalį į sąrašą, jei jos 
į Bendriją eksportuojamų veikliųjų 
medžiagų reglamentavimo sistema ir 
atitinkamomis kontrolės bei įgyvendinimo 
priemonėmis užtikrinamas toks pat kaip 
Bendrijoje visuomenės sveikatos lygis. 
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Ypač atsižvelgiama į šiuos aspektus:

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 51 straipsnio 2 dalį galima daryti išimtis, ir į tai, kad pirmasis 
patikrinimas numatomas per trejus metus nuo šalies įrašymo į sąrašą pagal 111 b straispnį, 
reikštų, kad minėtieji produktai patektų į ES rinką ir būtų platinami vartotojams neatlikus 
jokios kontrolės.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2001/83/EB
111 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir kompetentingomis valstybių 
narių institucijomis, reguliariai tikrina, ar 
laikomasi 1 dalyje išdėstytų sąlygų. Pirmąjį 
kartą tikrinama ne vėliau kaip per trejus 
metus nuo šalies įtraukimo į sąrašą pagal 
1 dalį.“

3. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir kompetentingomis valstybių 
narių institucijomis, reguliariai tikrina, ar 
laikomasi 1 dalyje išdėstytų sąlygų. Pirmąjį 
kartą tikrinama siekiant užtikrinti, kad 
laikomasi 1 dalyje išdėstytų sąlygų, vėliau
tikrinimai atliekami reguliariai, ne rečiau
kaip kartą per trejus metus.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 51 straipsnio 2 dalį galima daryti išimtis, ir į tai, kad pirmasis 
patikrinimas numatomas per trejus metus nuo šalies įrašymo į sąrašą pagal 111 b straispnį, 
reikštų, kad minėtieji produktai patektų į ES rinką ir būtų platinami vartotojams neatlikus 
jokios kontrolės.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2001/83/EB
118 a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos suteikia 46 
straipsnio f punkte ir 80 straipsnio b punkte 
nurodytą leidimą tik tokiu atveju, jei 
pareiškėjas gali įrodyti, kad jis sugeba 
patikrinti, ar laikomasi geros gamybos 
praktikos arba, jei tai yra didmeninis 
platintojas, geros platinimo praktikos.

Kompetentingos institucijos suteikia 46 
straipsnio f punkte ir 80 straipsnio b punkte 
nurodytą leidimą tik tokiu atveju, jei 
pareiškėjas gali įrodyti, kad jis sugeba 
patikrinti, ar laikomasi geros gamybos 
praktikos arba, jei tai yra didmeninis 
platintojas, geros platinimo praktikos, 
arba, jei tai yra pardavėjas, geros 
prekybos praktikos, arba, jei tai 
tarpininkas, geros tarpininkavimo 
praktikos.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vaistų saugumą svarbu atsižvelgti į visus sektoriuje dirbančius dalyvius, o 
ne tik į didmeninius platintojus, ir visiems jiems taikyti griežtą leidimų suteikimo, kontrolės ir 
geros praktikos sistemą. Tai taip pat pasakytina ir apie lygiateisius prekybininkus. 

Pakeitimas 39

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.

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, atgrasančios ir lygiavertės. 
Valstybės narės ne vėliau kaip iki [įrašyti 
datą – 6 mėnesiai nuo paskelbimo dienos] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie vėlesnius 
šių nuostatų pakeitimus.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant veiksmingai kovoti su vaistų klastojimu, itin svarbu, kad valstybės narės ne tik 
patvirtintų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias teisines nuostatas, bet ir užtikrintų, kad 
Europos lygmeniu būtų taikomos vienodos baudos. Turint mintyje didžiulį pavojų visuomenės 
sveikatai ir pacientų, vaistininkų ir vaistų gamintojų pasitikėjimui, būtina nedelsiant pradėti 
taikyti šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

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 mėnesiai nuo paskelbimo 
dienos], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę.

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

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

Tačiau valstybės narės taiko:
Tačiau valstybės narės taiko:

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

a) nuostatas, būtinas 1 straipsnio 4 dalies 
nuostatoms, susijusioms su Direktyvos 
2001/83/EB su pakeitimais, padarytais šia 
direktyva, 46b straipsnio 2 dalies b punktu 
ir 46b straipsnio 3 dalimis nuo [įrašyti datą 
– 6 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, 8 ir 9 
dalių nuostatoms nuo [įrašyti datą – 12 
mėnesių nuo paskelbimo dienos] 
įgyvendinti.

Or. it

Pagrindimas

Turint mintyje didžiulį pavojų visuomenės sveikatai ir pacientų, vaistininkų ir vaistų 
gamintojų pasitikėjimui, būtina nedelsiant pradėti taikyti šios direktyvos nuostatas. Priėmus šį 
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pasiūlymą reikėtų dar ketverius metus laukti šios direktyvos nuostatų įsigaliojimo; tai reikštų, 
kad esama padėtis išliktų iki 2015 m. Kadangi nėra už ES ribų esančių gamybos vietų 
tikrinimo sistemos, tai būtų nepriimtina ir nepateisinama.

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, bendradarbiaudama su 
Agentūra ir valstybių narių valdžios 
institucijomis, per dvylika mėnesių nuo 
paskelbimo pateikia kokybinį ir kiekybinį 
falsifikuotų medicinos produktų 
pardavimo internetu tyrimą ir, jei mano 
esant tikslinga, pateikia teisės akto, 
kuriuo būtų siekiama apsaugoti Europos 
piliečių sveikatą, projektą.

Or. it

Pagrindimas

Didelį rūpestį kelia tai, kad falsifikuoti vaistai vis dažniau parduodami internetu. Siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatą ir prieš imantis teisinių priemonių svarbu išsiaiškinti 
problemos svarbą ir apimtį. 


