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Pozměňovací návrh 51
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 114 
a 168 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upravuje právní základ tak, aby byl v souladu se Smlouvou o 
fungování Evropské unie. Tato směrnice má nejen zajistit fungování vnitřního trhu s léčivými 
přípravky (článek 114), ale i vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví v EU (článek 168).

Pozměňovací návrh 52
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V kontextu této směrnice by měla 
Komise každoročně Evropskému 
parlamentu a Radě předkládat statistickou 
zprávu se spolehlivými a přesnými údaji 
o současné situaci, očekávaných trendech 
a vývoji, pokud jde o padělané léčivé 
přípravky v členských státech, a to včetně 
podrobných informací týkajících se toho, 
kde, jak a kdo padělané přípravky odhalil, 
země, z níž pocházejí, a samotných prvků 
padělání (identifikačních údajů, původu 
a/nebo součástí/složek). 
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V této zprávě by měly být problémy 
s paděláním jasně odlišeny od porušení 
patentových práv.

Or. en

Odůvodnění

Studie posouzení dopadů, ani jiné zprávy Evropské komise se dostatečně nezaměřují na původ 
a hlavní zdroje padělaných přípravků a nepodávají uspokojivá vysvětlení těchto dvou aspektů. 
Důležité je nezaměňovat porušení patentových práv či spory týkající se těchto práv za 
problémy padělání léčivých přípravků. Je zapotřebí mít k dispozici spolehlivé údaje a 
statistiky s podrobnostmi o tom, kde byly „padělané“ přípravky odhaleny a z jaké země 
pocházejí, i s konkrétními údaji o samotných prvcích padělání (o identifikačních údajích, 
původu a/nebo součástech/složkách).

Pozměňovací návrh 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V kontextu této směrnice by měla 
Komise každoročně Evropskému 
parlamentu a Radě předkládat statistickou 
zprávu se spolehlivými a přesnými údaji 
o současné situaci, očekávaných trendech 
a vývoji, pokud jde o padělané léčivé 
přípravky v členských státech, a to včetně 
podrobných informací týkajících se toho, 
kde, jak a kdo padělané přípravky odhalil, 
země, z níž pocházejí, a samotných prvků 
padělání (identifikačních údajů, původu 
a/nebo součástí/složek). 

Or. en

Odůvodnění

Studie posouzení dopadů, ani jiné zprávy Evropské komise se nezaměřují na původ a hlavní 
zdroje padělaných přípravků dostatečně a nepodávají dostatečná vysvětlení těchto dvou 
aspektů. Důležité je nezaměňovat porušení patentových práv či spory týkající se těchto práv 
za problémy padělání léčivých přípravků. Je zapotřebí mít k dispozici spolehlivé údaje a 
statistiky s podrobnostmi o tom, kde byly „padělané“ přípravky odhaleny a z jaké země 
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pocházejí, i s konkrétními údaji o samotných prvcích padělání (o identifikačních údajích, 
původu a/nebo součástech/složkách).

Pozměňovací návrh 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Komise by měla Evropskému 
parlamentu a Radě každoročně 
předkládat zprávu o současné situaci 
a vývojových tendencích, pokud jde 
o padělání léčivých přípravků, a 
příslušným způsobem aktualizovat 
opatření o uplatňování bezpečnostních 
prvků. 

Or. en

Odůvodnění

Chceme-li problém padělaných léčivých přípravků vyřešit, musíme chápat a zjistit původ a 
hlavní zdroje těchto přípravků. Proto by měly být o této problematice každoročně 
předkládány zprávy. Na základě těchto zjištění by pak měla být příslušným způsobem 
upravena pravidla pro uplatňování bezpečnostních prvků.

Pozměňovací návrh 55
Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost by měla Komise Evropskému 
parlamentu a Radě předložit hodnotící 
zprávu s podrobnými údaji o rozsahu 
rozšíření a zdrojích padělaných léčivých 
přípravků distribuovaných v Unii v 
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legálním dodavatelském řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné mít jasnou představu o rozsahu a hlavních zdrojích nebezpečí spjatého 
s paděláním, aby bylo možné směrnici případně přepracovat nebo upravit.

Pozměňovací návrh 56
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Tato směrnice se uplatňuje, aniž by 
tím byla dotčena směrnice 95/46/ES, 
a měla by v ní být zachována jasná 
a účinná ochranná opatření pro 
zpracovávání osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropská unie by měla podpořit 
vypracování mezinárodní úmluvy, která 
by zpřísnila sankce za padělání léčivých 
přípravků, a rovněž dodatkového 
protokolu, jenž by doplňoval 
palermskou mezinárodní úmluvu o 
organizované trestné činnosti.

Or. fr
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Odůvodnění

Padělání léků se stalo činností, do níž jsou zapojeny mezinárodní zločinecké sítě, a proti 
tomuto problému ohrožujícímu veřejné zdraví nelze bojovat pouze uvnitř evropských hranic.  

Pozměňovací návrh 58
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(4a) Je dobře známo, že internet 
představuje jednu z hlavních cest, kterou 
padělané léčivé přípravky pronikají na 
evropský trh. Vzhledem k tomu, že je 
obtížné zjistit skutečnou fyzickou adresu 
internetových stránek, tedy i udělit jim 
s absolutní jistotou osvědčení o autenticitě 
a ověřit kvalitu, bezpečnost a účinnost 
léčivého přípravku uvedeného na trh, je 
nezbytné zakázat prodej všech druhů 
léčivých přípravků přes internet, aniž by 
tím byly dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy, které stanovují něco jiného a 
platí v den vstupu této směrnice v platnost.

Or. it

Odůvodnění

Ačkoliv je prodej léčivých přípravků přes internet v některých členských státech povolen, bylo 
zjištěno, že tento prodej bývá do velké míry nelegální. Není proto považován za slučitelný s 
cílem zajistit v EU vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. Proto se schvaluje návrh 
Komise, která považuje internetový prodej léčivých přípravků jako součást dodavatelského 
řetězce za nezákonný. Přesto zůstanou zachovány vnitrostátní právní předpisy členských 
států, které tento prodej uznávají za legální, pokud platí v době vstupu této směrnice v 
platnost.
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Pozměňovací návrh 59
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Lékárny fungující na základě 
povoleného zásilkového prodeje by měly 
být napojeny na schválené lékárny, čímž 
se zajistí, že lékárny provádějící zásilkový 
prodej budou splňovat všechny zákonné 
podmínky stanovené pro všechna 
lékárenská zařízení v členském státě, kde 
mají takové lékárny své sídlo. Všechny 
lékárny provádějící povolený zásilkový 
prodej by měly splnit zákonnou podmínku 
a uvést hlavního lékárníka. Lékárna 
provádějící zásilkový prodej může vydat 
objednaný léčivý přípravek na předpis 
pouze tehdy, obdržela-li předem původní 
lékařský předpis. Členské státy by měly 
zajistit, aby veškerý prodej 
farmaceutických produktů formou 
poštovních zásilek byl neustále regulován 
příslušnými národními agenturami.

Or. en

Odůvodnění

Lékárny provádějící zásilkový prodej musí dodržovat stejná ustanovení jako náležitě 
registrované lékárny, aby se zajistilo, že zákazníci obdrží stejně kvalitní a bezpečné produkty. 
Každá lékárna fungující formou zásilkového prodeje musí zaregistrovat hlavního lékárníka, 
který bude z právního hlediska odpovědný za prodej. Orgány pověřené v členských státech 
regulací lékáren by měly pravidelně sledovat všechny lékárny provádějící zásilkový prodej a 
za tímto účelem být v těsném kontaktu s asociací sdružující tyto lékárny na evropské úrovni 
(European Association of Mail Service Pharmacies, EAMSP). Asociace EAMSP by mohla 
fungovat jako odborné středisko poskytující osvědčené postupy.
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Pozměňovací návrh 60
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Evropští občané by měli být 
upozorněni na zdravotní rizika, která 
mohou být spojena s objednáváním 
přípravků z nelegálních internetových 
stránek. Komise by měla ve spolupráci 
s členskými státy přijmout opatření na 
zvýšení povědomí široké veřejnosti 
o rizicích spojených s nákupem léčivých 
přípravků z jakýchkoliv jiných 
internetových stránek než ze stránek 
lékáren provádějících povolený zásilkový 
prodej. Občané by měli být 
prostřednictvím osvětových kampaní 
informováni o tom, jak rozpoznat lékárny 
provádějící povolený zásilkový prodej, 
a o rizicích plynoucích z nákupu přes 
ilegální internetové stránky.

Or. en

Odůvodnění

Pro informování evropských zákazníků o rizicích spjatých s nákupem lékařských přípravků od 
lékáren provádějících nepovolený zásilkový prodej mají osvětové kampaně zásadní význam. 
K zorganizování takových kampaní budou zapotřebí zvláštní marketingové techniky, aby bylo 
zajištěno jasné, snadno srozumitelné předávání informací o zákonných a nezákonných 
činnostech internetových obchodů s léčivými přípravky. Například, použití stejných typů 
reklam by mohlo vést ke zmatení spotřebitelů, a mělo by se od něj tedy zcela upustit.

Pozměňovací návrh 61
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Je užitečné definovat pojem 
„padělaný léčivý přípravek“, aby bylo 
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možné odlišit tyto přípravky od legálních, 
avšak neregistrovaných léčivých 
přípravků. Dále by se s padělanými 
léčivými přípravky neměly zaměňovat 
registrované nebo jinak povolené 
přípravky s vadami jakosti, ani léčivé 
přípravky, které v důsledku chybného 
výrobního postupu nebo následné 
manipulace nesplňují požadavky správné 
výrobní nebo distribuční praxe.

Or. en

Odůvodnění

Záměrné padělání léčivého přípravku je trestným činem. Nemělo by se stavět na roveň 
nedodržení správné výrobní praxe nebo vadám jakosti, k nimž může dojít při běžných 
výrobních podmínkách a které výrobce léčivého přípravku a veřejné orgány pověřené 
neustálým dozorem nad ochranou veřejného zdraví řeší transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 62
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Současná distribuční síť léčivých 
přípravků je stále složitější a zahrnuje 
mnoho subjektů, které nemusí být nutně 
distributory ve smyslu směrnice 
2001/83/ES. V zájmu zajištění 
spolehlivosti distribučního řetězce by se 
farmaceutické právní předpisy měly 
vztahovat na všechny subjekty 
v distribučním řetězci: mezi ně se 
nepočítají jen distributoři, kteří léčivé 
přípravky opatřují, drží, skladují 
a dodávají, ale i osoby, které jsou zapojeny 
do transakcí, aniž by s přípravky skutečně 
nakládaly. Měla by se na ně vztahovat 
přiměřená pravidla, aby bylo všemi 
praktickými prostředky vyloučeno, že by 
léčivé přípravky, které jsou padělané, 
pokud jde o identifikační údaje a údaje o 

(5) Současná distribuční síť léčivých 
přípravků je stále složitější a zahrnuje 
mnoho subjektů, které nemusí být nutně 
distributory ve smyslu směrnice 
2001/83/ES. V zájmu zajištění 
spolehlivosti distribučního řetězce by se 
farmaceutické právní předpisy měly 
vztahovat na všechny subjekty 
v distribučním řetězci: mezi ně se 
nepočítají jen distributoři, kteří léčivé 
přípravky opatřují, drží, skladují 
a dodávají, ale i osoby, které jsou zapojeny 
do transakcí, aniž by s přípravky skutečně 
nakládaly, jako jsou obchodníci či 
zprostředkovatelé. Měla by se na ně 
vztahovat přiměřená pravidla, aby bylo 
všemi praktickými prostředky vyloučeno, 
že by léčivé přípravky, které jsou padělané, 
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jejich historii či původu, mohly vstoupit do 
legálního dodavatelského řetězce ve 
Společenství.

pokud jde o identifikační údaje a údaje 
o jejich historii či původu, mohly vstoupit 
do legálního dodavatelského řetězce ve 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 7 z návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 63
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V mnoha případech vychází najevo, 
že padělané léčivé přípravky byly dodány 
na základě objednávky zaslané přes 
internet. V souladu s ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
zejména s článkem 168, jsou členské státy
odpovědné za regulaci uvádění léčivých 
přípravků na trh na posledním obchodním 
stupni, zejména v lékárnách. Tato 
ustanovení se vztahují i na prodej léčivých 
přípravků prostřednictvím poštovních 
objednávek a přes internet. Judikatura 
Soudního dvora umožňuje členským 
státům nařídit úplný zákaz dodávek 
léčivých přípravků na předpis 
prostřednictvím zásilkového prodeje, což 
je v souladu se značnou volností, kterou 
mají členské státy kvůli nebezpečím 
spojeným s tímto způsobem prodeje léků.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí respektovat zavedené rozdělení pravomocí. Předpisy týkající se lékáren 
a uvádění léčivých přípravků na trh na posledním stupni obchodu jsou záležitostí členských 
států. Naprostá většina členských států zásilkový prodej léčivých přípravků na předpis 



PE439.406v01-00 12/54 AM\807493CS.doc

CS

zakazuje a Soudní dvůr tento postoj potvrdil (rozsudek ze dne 11. 12. 2003 ve věci C-322/01, 
Deutscher Apothekerverband).

Pozměňovací návrh 64
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství 
a mimo něj, a také důsledky padělků pro 
veřejné zdraví vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem dotčených přípravků nebo 
k závažnosti onemocnění, která mají být 
léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků.

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
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Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis. Při zavádění 
povinných bezpečnostních prvků pro léčivé 
přípravky na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a/nebo dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivými přípravky je zapotřebí přímočarého přístupu. 
Hodnocení rizika přípravků nebo kategorií přípravků je klíčové pro účinné přidělení 
dostupných zdrojů na boj proti padělkům. Komise proto musí posoudit profil rizika léčivých 
přípravků vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhodnout, jestli jsou nutná 
bezpečnostní opatření. Přísný rozbor podnětů pro výrobu padělků (cenový faktor) a předešlá 
zkušenost (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání zdrojů, kterých by bylo 
zapotřebí v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 66
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly jednoznačnou identifikaci, 
ověření autenticity a zpětné vysledování 
léčivých přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
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na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely absolutní srozumitelnosti umožní ověření autenticity a zpětné vysledování 
jednotlivých balení pouze bezpečnostní prvky, které jednoznačně identifikují příslušné balení.

Pozměňovací návrh 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství 
a mimo něj, a také důsledky padělků pro 
veřejné zdraví vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem dotčených přípravků nebo 
k závažnosti onemocnění, která mají být 
léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.
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Or. en

Odůvodnění

Kategorie přípravků na předpis a kategorie volně prodejných přípravků nejsou v EU 
harmonizovány. Rozlišování mezi nimi tedy není příliš opodstatněné. Podle studie, kterou 
nedávno vypracovala společnost Pfizer a o níž informoval německý tisk, tvoří 45 % všech 
padělaných léčivých přípravků pilulky podporující snižování hmotnosti, 35 % léky proti 
chřipce a 25 % přípravky určené k řešení problémů s erekcí (pozn.: součet těchto 
procentuálních částek nečiní 100 %). Pokud by tyto údaje přibližně odpovídaly skutečnosti, 
znamenalo by to, že padělatelé se zaměřují zejména na volně prodejné léky. Vzhledem k tomu, 
že každý padělaný lék může poškodit zdraví člověka, měla by se tato ustanovení na základě 
hodnocení rizika podle čl. 54 odst. 4 vztahovat na všechny léky.

Pozměňovací návrh 68
Sylvana Rapti

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství 
a mimo něj, a také důsledky padělků pro 
veřejné zdraví vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem dotčených přípravků nebo 
k závažnosti onemocnění, která mají být 
léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zaručit autenticitu léčivých přípravků prodávaných jak na předpis, tak i bez 
předpisu. V případě, že se jedná o padělané léčivé přípravky, mohou mít obě tyto kategorie 
léčiv katastrofální dopady na zdraví člověka, zejména proto, že na vnitrostátní i evropské 
úrovni zjevně sílí tendence převádět léčivé přípravky z kategorie přípravků na lékařský 
předpis do kategorie přípravků dostupných bez předpisu.

Pozměňovací návrh 69
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství 
a mimo něj, a také důsledky padělků pro 
veřejné zdraví vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem dotčených přípravků nebo 
k závažnosti onemocnění, která mají být 
léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

Or. it

Odůvodnění

Důležité je zaručit autenticitu všech kategorií léčivých přípravků, jak přípravků na předpis, 
tak i volně prodejných léčivých přípravků. Všechny léčivé přípravky jsou zvláštní produkty, 
jejichž padělání může mít katastrofální dopady na lidské zdraví.  Navíc v Evropě stále častěji 
dochází ke změnám ve statusu výdeje léčivých přípravků, kdy se léčivé přípravky na předpis 
stávají volně prodejnými. Nelze mimoto opomínat fakt, že značný zisk může plynout i z 
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padělání volně prodejných přípravků. 

Pozměňovací návrh 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

7. S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis a přípravků ve 
volném prodeji. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis a přípravky ve volném prodeji 
by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

Or. ro

Odůvodnění

Pokud jde o léčivé přípravky ve volném prodeji, návrh Komise nezajišťuje, že budou 
dodržovány standardy bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že užívání těchto přípravků v Evropě 
stoupá, je důležité zavést opatření chránící všechny pacienty bez ohledu na způsob jejich 
nabytí.
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Pozměňovací návrh 71
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní nebo jakékoli technické 
prvky navržené tak, aby umožňovaly 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků na předpis. 
Při zavádění povinných bezpečnostních 
prvků pro léčivé přípravky na předpis by 
měly být náležitě zohledněny zvláštnosti 
určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků, jako jsou generika a zavedené 
a běžně používané přípravky. To zahrnuje 
riziko padělání vzhledem k jejich ceně a 
dřívějším případům výskytu padělků ve 
Společenství a mimo něj, a také důsledky 
padělků pro veřejné zdraví vzhledem ke 
zvláštním vlastnostem dotčených přípravků 
nebo k závažnosti onemocnění, která mají 
být léčena.

Or. en

Odůvodnění

Lze rovněž přistoupit k technickým opatřením, např. k potisku hologramy či nanášení 
zvláštního laku. Zohlednit by se také měly zvláštní charakteristiky zavedených značek. Jsou 
založeny na stejném, dobře známém složení. Jak generika, tak i zavedené značky patří 
k přípravkům nižších cenových kategorií a vzhledem k nízkému zisku, který by z nich plynul, 
dochází k jejich padělání zřídkakdy. Zařazení těchto kategorií přípravků do navrhovaných 
předpisů by mělo být přezkoumáno. 
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Pozměňovací návrh 72
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis. Při zavádění 
povinných bezpečnostních prvků pro léčivé 
přípravky na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika a přípravky distribuované 
v rámci řízeného distribučního řetězce. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

Or. en

Odůvodnění

Určité přípravky (např. imunoglobuliny) jsou výrobcem dodávány přímo do nemocnic či 
jiných konečných zdravotnických zařízení. Jelikož je riziko, že by se do tohoto řetězce dostal 
padělaný přípravek, velmi malé, existuje důvod, aby tyto přípravky byly vyňaty z povinnosti 
být opatřeny bezpečnostními prvky. 
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Pozměňovací návrh 73
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci a ověření 
autenticity léčivých přípravků na předpis. 
Při zavádění povinných bezpečnostních 
prvků pro léčivé přípravky na předpis by 
měly být náležitě zohledněny zvláštnosti 
určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků, jako jsou generika. To zahrnuje 
riziko padělání vzhledem k jejich ceně a 
dřívějším případům výskytu padělků ve 
Společenství a mimo něj, a také důsledky 
padělků pro veřejné zdraví vzhledem ke 
zvláštním vlastnostem dotčených přípravků 
nebo k závažnosti onemocnění, která mají 
být léčena.

Or. de

Odůvodnění

Zodpovězení otázky, zda je nutné, aby byl konkrétní léčivý přípravek vysledovatelný v celém 
distribučním řetězci od výrobce až do lékárny, by mělo příslušet jednotlivým členským státům. 
Pro rozpoznání padělků není třeba, aby bylo nutné daný produkt zpětné vysledovat. Tato 
povinnost navíc představuje další značné výdaje, které především malým a středním podnikům 
neúměrně zvyšují náklady.

Pozměňovací návrh 74
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a (7) S cílem zohlednit nové profily rizika 



AM\807493CS.doc 21/54 PE439.406v01-00

CS

zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis. Při zavádění 
povinných bezpečnostních prvků pro léčivé 
přípravky na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků. To zahrnuje 
riziko padělání vzhledem k jejich ceně a 
dřívějším případům výskytu padělků ve 
Společenství a mimo něj, a také důsledky 
padělků pro veřejné zdraví vzhledem ke 
zvláštním vlastnostem dotčených přípravků 
nebo k závažnosti onemocnění, která mají 
být léčena.

Or. en

Odůvodnění

Při zavádění bezpečnostních prvků u léčivých přípravků na předpis by se neměly 
předpokládat žádné výjimky pro generika. 

Pozměňovací návrh 75
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny povinné 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků vydávaných na předpis. Při 
zavádění povinných bezpečnostních prvků 
pro léčivé přípravky na předpis by měly 
být náležitě zohledněny zvláštnosti 
určitých přípravků nebo kategorií 
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zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

přípravků, jako jsou generika. To zahrnuje 
riziko padělání vzhledem k jejich ceně a 
dřívějším případům výskytu padělků ve 
Společenství a mimo něj, a také důsledky 
padělků pro veřejné zdraví vzhledem ke 
zvláštním vlastnostem dotčených přípravků 
nebo k závažnosti onemocnění, která mají 
být léčena.

Nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost by měla Komise 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
zprávu o hodnocení dopadů, v níž posoudí 
uplatňování bezpečnostních prvků 
uvedených čl. 54 v písm. o) směrnice 
2001/83/ES a jejich odhadovaný přínos ke 
snížení počtu padělaných léčivých 
přípravků v legálním dodavatelském 
řetězci v Evropě. Zpráva by měla 
zahrnovat i hodnocení bezpečnostních 
prvků jiných kategorií léčivých přípravků, 
včetně těch, jež nepodléhají výdeji na 
předpis, jak vymezuje hlava VI směrnice 
2001/83/ES. 

Or. de

Odůvodnění

Po pěti letech by měly být posouzeny výsledky plánovaných bezpečnostních prvků. Bude-li 
třeba a ukáže-li se, že byl počet padělaných léčivých přípravků v legálním dodavatelském 
řetězci snížen, bude možné používání bezpečnostních prvků harmonizovaných na úrovni 
Společenství rozšířit i na volně prodejná léčiva. V současné době je rozumné omezit 
bezpečnostní prvky na léčivé přípravky vydávané na předpis. Má-li se zamezit tomu, aby 
evropským občanům vznikaly zbytečné výdaje, měli bychom se vyvarovat zavádění 
nepotřebných právních předpisů.

Pozměňovací návrh 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
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s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis. Při zavádění 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena. 

Or. pl

Odůvodnění

1. Výraz „povinných“ nelze použít, protože se v tomto kontextu vztahuje na veškeré léčivé 
přípravky na předpis. Bezpečnostní prvky by se měly používat na základě posouzení rizik 
spojených s paděláním přípravku, a proto nebudou povinné pro všechna léčiva. 

2. V textu směrnice je třeba změnit datum, jímž začíná pětiletá lhůta. Mělo by se jednat 
o datum, k němuž vstoupí v platnost ustanovení pro vymáhání požadavků týkajících se 
bezpečnostních prvků, nikoliv den, kdy tato směrnice vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh 77
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny povinné 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis. Při zavádění 
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bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

povinných bezpečnostních prvků pro léčivé 
přípravky na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika a pomocné látky. To zahrnuje 
riziko padělání vzhledem k jejich ceně a 
dřívějším případům výskytu padělků ve 
Společenství a mimo něj, a také důsledky 
padělků pro veřejné zdraví vzhledem ke 
zvláštním vlastnostem dotčených přípravků 
nebo k závažnosti onemocnění, která mají 
být léčena.

Nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost by měla Komise 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
hodnotící zprávu o uplatňování 
bezpečnostních prvků uvedených v čl. 54 
písm. o) směrnice 2001/83/ES a o jejich 
odhadovaném přínosu pro snižování 
počtu padělaných léčivých přípravků 
v legálním dodavatelském řetězci 
v Evropě. V souladu s hlavou VI směrnice 
2001/83/ES by Komise měla nejpozději do 
18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost předložit hodnotící zprávu o 
bezpečnostních prvcích pro volně 
prodejné léky.

Or. el

Odůvodnění

Účinek plánovaných bezpečnostních prvků musí být vyhodnocen nejpozději po pěti letech, aby 
tak bylo možné přispět ke snižování počtu padělaných léčivých přípravků. Současně je 
nezbytné zvážit možnost rozšíření harmonizovaných bezpečnostních prvků na volně prodejné 
léčivé přípravky, jejichž padělání rovněž ohrožuje zdraví veřejnosti. Bude-li rozhodnuto 
zahrnout do těchto předpisů i volně prodejné léky, bude nutné tak učinit bezodkladně, aby 
nevznikly žádné šedé zóny, které by mohly mít snížit účinnost operačního programu.
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Pozměňovací návrh 78
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena. 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na předpis. Při zavádění 
povinných bezpečnostních prvků pro léčivé 
přípravky na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika a homeopatické léčivé přípravky.
To zahrnuje riziko padělání vzhledem 
k jejich ceně a dřívějším případům výskytu 
padělků ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena. 

Nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost by měla Komise 
předložit Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o uplatňování 
bezpečnostních prvků uvedených v článku 
54 písm. o) směrnice 2001/83/ES 
a o jejich odhadovaném přínosu pro 
snižování počtu padělaných léčivých 
přípravků v legálním dodavatelském 
řetězci v Evropě. Zpráva by měla 
zahrnovat hodnocení bezpečnostních 
prvků jiných kategorií léčivých přípravků, 
včetně těch, jež nepodléhají výdeji na 
lékařský předpis, jak vymezuje hlava VI 
směrnice 2001/83/ES.

Or. en
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Odůvodnění

S ohledem na zásadu proporcionality by se tato ustanovení měla vztahovat i na homeopatické 
léky (jsou-li na lékařský předpis). V tomto případě bude na Komisi, aby na základě posouzení 
rizik stanovila, zda bezpečnostní prvky budou povinné, jak je uvedeno v čl. 54a odst. 4 
pododstavci 3 písm. a) až e). Tato kategorie by měla být rozšířena o jiné nízkorizikové 
skupiny. Vzhledem k tomu, že ve srovnání se stejnými homeopatickými přípravky, které 
v jiných členských státech nemusí být na lékařský předpis, u těchto přípravků nevzniká vyšší 
riziko padělání (kvůli malému obratu a nízké ceně), měly by být z těchto předpisů všeobecně 
vyňaty. 

Pozměňovací návrh 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Nejpozději do pěti let ode dne, kdy 
vstoupí v platnost ustanovení pro 
vymáhání požadavků týkajících se 
bezpečnostních prvků, by měla Komise 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
hodnotící zprávu o uplatňování 
bezpečnostních prvků uvedených čl. 54 
v písm. o) směrnice 2001/83/ES a o jejich 
odhadovaném přínosu pro snižování 
počtu padělaných léčivých přípravků 
v legálním dodavatelském řetězci 
v Evropě. Zpráva by měla zahrnovat 
hodnocení bezpečnostních prvků jiných 
kategorií léčivých přípravků, včetně těch, 
které nepodléhají výdeji na lékařský 
předpis, jak vymezuje hlava VI směrnice 
2001/83/ES.

Or. pl

Odůvodnění

1. Výraz „povinných“ nelze použít, protože se v tomto kontextu vztahuje na veškeré léčivé 
přípravky na předpis. Bezpečnostní prvky by se měly používat na základě posouzení rizik 
spojených s paděláním přípravku, a proto nebudou povinné pro všechna léčiva. 

2. V textu směrnice je třeba změnit datum, jímž začíná pětiletá lhůta. Mělo by se jednat 
o datum, k němuž vstoupí v platnost ustanovení pro vymáhání požadavků týkajících se 
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bezpečnostních prvků, nikoliv den, kdy tato směrnice vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh 80
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Bezpečnostní prvky budou rozděleny 
do skupin, které zohlední zvláštnosti 
určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků. Budou považovány za 
rovnocenné, jakmile umožní stejnou nebo 
vyšší účinnost, pokud jde o identifikaci, 
ověření autenticity, zpětné vysledování 
a zamezení manipulacím, jakož i stejnou 
technickou obtížnost vytvoření jejich 
duplikátů. V případě, že je určitý 
bezpečnostní prvek odstraněn, nahrazen 
nebo překryt, měl by se tento bod 
vztahovat i na tento nový bezpečnostní 
prvek.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se uplatnit přístup založený na posouzení rizika, je třeba zařadit bezpečnostní prvky do 
kategorií podle rizika padělání různých typů léčivých přípravků. Tento pozměňovací návrh to 
umožňuje na základě přístupu, jenž je neutrální z hlediska technologií. Má-li se navíc zajistit, 
aby původní i nové bezpečnostní prvky používané subjekty zajišťujícími přebalování zboží 
byly skutečně rovnocenné nebo na vyšší úrovni, musí tato směrnice zavést různé kategorie 
rovnocenných nebo lepších prvků, které budou rozlišeny podle specifických kritérií.
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Pozměňovací návrh 81
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V případě, že je určitý bezpečnostní 
prvek odstraněn, nahrazen nebo překryt, 
budou nové bezpečnostní prvky 
považovány za rovnocenné původním 
prvkům, jestliže umožní stejnou úroveň 
účinnosti, pokud jde o identifikaci, 
ověření autenticity, zpětné vysledování 
a zamezení manipulacím, jakož i stejnou 
úroveň technické obtížnosti vytvoření 
jejich duplikátů. 

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 9 zprávy.

Pozměňovací návrh 82
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Bezpečnostní prvky by měly být 
rozděleny do skupin, které zohlední 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků. Měly by být 
považovány za rovnocenné, jakmile 
umožní stejnou úroveň účinnosti, pokud 
jde o jednoznačnou identifikaci, ověření 
autenticity, zpětné vysledování a zamezení 
manipulacím, jakož i stejnou úroveň 
technické obtížnosti vytvoření jejich 
duplikátů. V případě, že je určitý 
bezpečnostní prvek zrušen, nahrazen nebo 
překryt, měl by být nahrazen 



AM\807493CS.doc 29/54 PE439.406v01-00

CS

rovnocenným bezpečnostním prvkem.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely naprosté srozumitelnosti: ověření autenticity a zpětné vysledování jednotlivých 
balení umožní pouze ty bezpečnostní prvky, které jednoznačně identifikují příslušné balení.

Pozměňovací návrh 83
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a). V případě volně prodejných léčivých 
přípravků by měly vnitrostátní orgány 
pravidelně vypracovávat analýzy rizik. 
Podle výsledků této analýzy mohou být 
volně prodejné léčivé přípravky zahrnuty 
do působnosti směrnice 2001/83/ES. Za 
tímto účelem jsou držitelé rozhodnutí 
o registraci oprávněni požádat, aby se 
ustanovení této směrnice vztahovala na 
jejich volně prodejné léčivé přípravky, a to 
jakmile tato směrnice vstoupí v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Volně prodejné léčivé přípravky by měly být po uvedení na trh pečlivě sledovány a podle 
výsledků analýzy rizik vypracované vnitrostátními orgány by se na ně měly případně 
vztahovat požadavky této směrnice.
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Pozměňovací návrh 84
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly mít možnost ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami 
určit, jaké konkrétní aspekty technologií 
užívaných v boji proti padělání léčivých 
přípravků považují pro své distribuční 
systémy léčiv za nejvhodnější, a to 
s ohledem na plombu k ověření 
autenticity, jejíž zavedení bylo schváleno 
touto směrnicí. 

Or. it

Odůvodnění

Tato směrnice bude požadovat, aby se na obalech léčivých přípravků používala plomba 
k ověření autenticity, která velkoobchodníkům i lékárníkům umožní ověřit autenticitu léčiv. O 
konkrétních prvcích bezpečnostního systému bude muset být rozhodnuto na vnitrostátní 
úrovni na základě zvláštních požadavků vnitrostátních systémů distribuce léčiv. Měly by být 
respektovány vnitrostátní iniciativy, které jsou již zrealizovány nebo jejichž realizace právě 
probíhá. 

Pozměňovací návrh 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Velmi užitečné může být rovněž 
využívání technologií, jejichž pomocí lze 
ověřit autenticitu léčivých přípravků a 
zpětně je vysledovat na úrovni 
jednotlivých dávek (ve formě kapsle, 
tablety nebo vnitřního obalu tekutých 
přípravků odolného vůči manipulaci), 
neboť tyto přípravky na trhu umožní lépe 
sledovat. 
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Or. en

Odůvodnění

Technologie umožňující ověřit autenticitu léčivých přípravků a zpětně je vysledovat na úrovni 
jednotlivých dávek, které mohou doplňovat bezpečnostní prvky navržené pro obaly léčivých 
přípravků, umožní zavčas odhalit padělky, a pomůžou tak dále omezit rizika, jež padělané 
přípravky představují pro zdraví a bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh 86
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly mít možnost ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami určit 
konkrétní aspekty ověřování autenticity 
léčivých přípravků, které považují za 
nejvhodnější pro svůj distribuční systém 
léčiv, přičemž zohlední bezpečnostní prvky 
schválené v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice bude vyžadovat, aby byly na obaly léčivých přípravků přidávány bezpečnostní 
prvky, které velkoobchodníkům a lékárníkům umožní ověřit jejich autenticitu.  Konkrétní 
prvky postupu ověřování autenticity by měly být stanoveny na vnitrostátní úrovni podle potřeb 
distribučních systémů léčivých přípravků v jednotlivých členských státech. Měly by se 
respektovat vnitrostátní iniciativy, které jsou již zrealizovány nebo jejichž realizace právě 
probíhá.

Pozměňovací návrh 87
Sylvana Rapti

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly mít možnost ve 
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spolupráci se zúčastněnými stranami určit 
konkrétní aspekty ověřování autenticity 
léčivých přípravků, které považují za 
nejvhodnější pro svůj distribuční systém 
léčiv, přičemž zohlední bezpečnostní prvky 
schválené v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice bude vyžadovat, aby byly na obaly léčivých přípravků přidávány bezpečnostní 
prvky, které velkoobchodníkům a lékárníkům umožní ověřit jejich autenticitu. Jednotlivé prvky 
postupu ověřování autenticity by měly být stanoveny na vnitrostátní úrovni podle potřeb 
distribučních systémů léčivých přípravků v jednotlivých členských státech. 

Pozměňovací návrh 88
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami upravily konkrétní 
aspekty ověřování autenticity léčivých 
přípravků způsobem, který považují pro 
svůj trh s léčivými přípravky za 
nejvhodnější, přičemž zohlední 
bezpečnostní prvky stanovené v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Crescenzio Rivellini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly mít možnost ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami 
určit, jaké konkrétní aspekty technologií v 
boji proti padělání léčivých přípravků se 
osvědčují pro jednotlivé vnitrostátní 
distribuční systémy jako nejúčinnější, a to 
s ohledem na plombu k ověření 
autenticity, jejíž zavedení bylo schváleno 
touto směrnicí.

Or. it

Odůvodnění

Tato směrnice bude požadovat, aby se na obalech léčivých přípravků používala plomba 
k ověření autenticity, která velkoobchodníkům i lékárníkům umožní ověřit autenticitu léčiv. 

O konkrétních prvcích bezpečnostního systému bude muset být rozhodnuto na vnitrostátní 
úrovni na základě zvláštních požadavků vnitrostátních systémů distribuce léčiv, aby byla 
zaručena co nejvyšší a nejúčinnější ochrana občanů. Měly by být respektovány vnitrostátní 
iniciativy, které jsou již zrealizovány nebo jejichž realizace právě probíhá.

Pozměňovací návrh 90
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který provádí balení léčivých 
přípravků, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
účinné, mělo by být držiteli povolení 
výroby povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků 
pouze za přísných podmínek.

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který provádí balení léčivých 
přípravků, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
účinné, držiteli povolení výroby by nemělo 
být povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků. 
S výhradou výjimečných případů, které  
podléhají přísným podmínkám 
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stanoveným v čl. 54a odst. 2, může držitel 
povolení výroby opatřit původní balení 
léčivého přípravku dalším obalem pouze 
tehdy, pokud tento obal nepoškodí 
původní balení a umožní zachovat 
původní bezpečnostní systém neporušený 
a funkční v celém dodavatelském řetězci.

Or. fr

Odůvodnění

Má-li být zachována všeobecně požadovaná optimální bezpečnost, léčivé přípravky by neměly 
být předmětem zvláštní manipulace. Od okamžiku, kdy byl přípravek zabalen držitelem 
rozhodnutí o registraci, měl by zůstat nedotčen až do jeho dodání pacientovi, jak to stanovují 
platné požadavky v rámci evropské strategie bezpečnosti potravin. Přesto je pro některé 
případy na místě poskytovat možnost nadále opatřovat původní přípravek dalším obalem, a 
přitom ovšem zachovávat původní bezpečnostní prvky.

Pozměňovací návrh 91
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který provádí balení léčivých 
přípravků, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
účinné, mělo by být držiteli povolení 
výroby povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků 
pouze za přísných podmínek.

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který léčivé přípravky označuje 
a opatřuje obalem nebo který označení či 
obal upravuje, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
účinné, mělo by být držiteli povolení 
výroby povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků 
pouze za přísných podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 10 návrhu zprávy.
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Pozměňovací návrh 92
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který provádí balení léčivých 
přípravků, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
účinné, mělo by být držiteli povolení 
výroby povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků 
pouze za přísných podmínek.

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který léčivé přípravky označuje či 
opatřuje obalem nebo který v označení či 
na obale provádí změny, musí být 
držitelem povolení výroby. Aby byly 
bezpečnostní prvky účinné, mělo by být 
držiteli povolení výroby povoleno 
odstraňování, provádění výměny nebo 
překrývání těchto prvků pouze za přísných 
podmínek. Tyto přísné podmínky by měly 
zajistit dostatečnou ochranu proti vstupu 
padělků do dodavatelského řetězce a 
rovněž odrážet skutečnost, že držitelé 
povolení výroby mají vůči původnímu 
výrobci, držiteli rozhodnutí o registraci 
a spotřebitelům striktní povinnost péče 
o přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti a jiné subjekty v rámci dodavatelského řetězce musí být prostřednictvím označení na 
obale výslovně informováni o tom, že původní bezpečnostní prvky byly odstraněny nebo 
nahrazeny.

Pozměňovací návrh 93
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Držitelé povolení výroby by měli nést 
objektivní odpovědnost za újmu, kterou 
pacientům způsobí přípravky, které tito 
držitelé povolení výroby uvedli na trh a 
které jsou padělané, pokud jde o 

(9) Držitelé povolení výroby musí nést 
objektivní odpovědnost za újmu, kterou 
pacientům způsobí přípravky, které tito 
držitelé povolení výroby uvedli na trh a 
které jsou padělané, pokud jde o 
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identifikační údaje. identifikační údaje.

Or. fr

Odůvodnění

Odpovědnost je stěžejním prvkem ochranného systému. Každá zúčastněná strana by proto 
měla být jasně obeznámena se svými povinnostmi a právy. 

Pozměňovací návrh 94
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(11a) Evropští občané by měli být 
seznámeni s nebezpečím, které jim hrozí, 
jestliže nakupují léčivé přípravky od 
nelegálních distributorů.  Zejména by se 
mělo podporovat pořádání informačních 
kampaní na vnitrostátní i evropské 
úrovni. Komise by měla ve spolupráci s 
členskými státy přijmout účinná opatření 
ke zvýšení veřejného povědomí o rizicích 
spojených s nákupem léků přes internet.

Or. it

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem padělaných léků. Veřejnost by měla být důrazně odrazována od 
nákupu léků prostřednictvím nelegálních distribučních kanálů. Proto by bylo žádoucí pořádat 
o této problematice vzdělávací kampaně, a to jak v členských státech, tak i na úrovni EU.
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Pozměňovací návrh 95
Crescenzio Rivellini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(11a) Evropští občané by měli být 
seznámeni s nebezpečím, které jim hrozí, 
jestliže nakupují léčivé přípravky od 
nelegálních distributorů, zejména pokud 
jde o možné ohrožení zdraví. Zejména by 
se mělo podporovat pořádání 
informačních kampaní na vnitrostátní i 
evropské úrovni. Komise by měla ve 
spolupráci s členskými státy přijmout 
účinná opatření ke zvýšení veřejného 
povědomí o rizicích spojených s nákupem 
léků přes internet.

Or. it

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem padělaných léků. Občané by měli být informováni o nebezpečí 
ohrožujícím jejich zdraví, které pramení z užívání léčivých přípravků získaných od 
nelegálních distributorů. Proto by bylo žádoucí pořádat o této problematice vzdělávací 
kampaně, a to jak v členských státech, tak i na úrovni EU.  

Pozměňovací návrh 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropští občané by měli být 
upozorněni na rizika, která představuje 
objednávání léčivých přípravků 
u nelegálních dodavatelů. Členské státy 
a EU by měly za tímto účelem uspořádat 
informační kampaně. Komise a členské 
státy by měly přijmout opatření, díky nimž 
si veřejnost uvědomí rizika spojená 
s nákupem léčivých přípravků přes 
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internet.

Or. ro

Odůvodnění

Občané zakupující léčivé přípravky od nelegálních dodavatelů nemohou mít tak kvalitní 
informace o zdravotních rizicích jako lékařští odborníci. Informační kampaň by mohla 
odradit od nákupu léčivých přípravků nelegálními cestami, pokud budou spotřebitelům 
poskytnuty odborné informace o možných rizicích.

Pozměňovací návrh 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropští občané by měli být 
upozorněni na rizika, která hrozí při 
objednávání léčivých přípravků od 
neschválených dodavatelů. V členských 
státech i v celé Evropě by se měla 
podporovat zejména opatření sloužící 
k informování veřejnosti. Komise 
a členské státy by měly přijmout opatření 
ke zvýšení povědomí široké veřejnosti 
o rizicích spojených s nákupem léčivých 
přípravků přes internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropští občané by měli být 
upozorněni na rizika, která představují 
objednávky léčivých přípravků od 
neschválených dodavatelů. Na úrovni 
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jednotlivých členských států a EU by se 
měly zejména podporovat informační 
kampaně. Komise by měla spolu 
s členskými státy přijmout opatření na 
zvýšení povědomí široké veřejnosti 
o rizicích spojených s nákupem léčivých
přípravků přes internet.

Or. en

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem padělaných léků. Občané by měli být důrazně odrazováni od 
objednávání léků nelegálními distribučními cestami. Z tohoto důvodu by měly být na úrovni 
členských států a EU vedeny informační kampaně.

Pozměňovací návrh 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Komise a členské státy by měly 
přijmout opatření, jako například 
informační kampaně, na zvýšení 
povědomí široké veřejnosti o rizicích 
spojených s nákupem farmaceutických 
produktů přes internet.

Or. fr

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem padělaných léčivých přípravků. Veřejnost by měla být důrazně 
odrazována od nákupu léčivých přípravků prostřednictvím nelegálních distribučních kanálů.
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Pozměňovací návrh 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě padělaných účinných složek 
léčivých přípravků existuje riziko, že se 
jedná o méně kvalitní účinné složky. Toto 
riziko je třeba řešit. Zejména výrobci 
léčivých přípravků by měli buď sami, nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného zajistit, aby dodávající 
výrobce účinných složek léčivých 
přípravků dodržoval správnou výrobní 
praxi.

(12) V případě padělaných účinných složek 
léčivých přípravků existuje riziko, že se 
jedná o méně kvalitní účinné složky. Toto 
riziko je třeba řešit kombinací efektivního 
systému inspekcí se systémem zajišťujícím 
zpětné vysledování účinných složek 
léčivých přípravků.  Zejména sami výrobci 
léčivých přípravků by měli zajistit, aby 
dodávající výrobce účinných složek 
léčivých přípravků dodržoval správnou 
výrobní praxi.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu náležité ochrany veřejného zdraví by měly příslušné orgány členských států ve 
spolupráci s agenturou EMEA provádět inspekce v místech výroby.  V případě většího počtu 
akreditovaných soukromých subjektů by vládla nejistota ohledně efektivity inspekcí a 
nejasnosti ohledně toho, kdo odpovídá za přesnost výsledků těchto inspekcí, a tento 
problematický vztah mezi kontrolovanými podniky a inspekčními orgány by mohl zavdat 
příčinu ke korupci. 

Pozměňovací návrh 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků ve třetích 

(13) V zájmu zajištění dostatečné ochrany 
veřejného zdraví by se výroba účinných 
složek léčivých přípravků měla řídit 
pravidly správné výrobní praxe a měla by 
odpovídat údajům poskytnutým v žádosti 
o registraci či údajům doplněným k této 
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zemích, mělo by být zaručeno, že pravidla 
pro výrobu účinných složek léčivých 
přípravků určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 
dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství.

žádosti bez ohledu na to, zda byly tyto 
složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde tedy o výrobu 
účinných složek ve třetích zemích, které 
jsou určeny pro použití v léčivých 
přípravcích prodávaných v Unii, mělo by 
být pomocí opakovaných povinných 
inspekcí a vymáhání ze strany příslušných 
orgánů Unie nebo orgánů, které uzavřely 
dohody o vzájemném uznávání 
schválených účinných složek léčivých 
přípravků, zaručeno, že výroba probíhá 
v souladu s oběma výše uvedenými 
požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité mít jistotu o původu a kvalitě účinných složek léčivých přípravků. Má-li být 
zajištěno dodržování správné výrobní praxe, je nezbytné v místech výroby pravidelně 
provádět důkladné inspekce.

Pozměňovací návrh 102
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků ve třetích 
zemích, mělo by být zaručeno, že pravidla 
pro výrobu účinných složek léčivých 
přípravků určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 
dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství. 

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků nebo 
pomocných látek ve třetích zemích, mělo 
by být zaručeno, že pravidla pro výrobu 
účinných složek léčivých přípravků nebo 
pomocných látek určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 
dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství.
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Or. en

Odůvodnění

Zásady správné výrobní praxe se nemohou vztahovat na pomocné látky pocházející z jiných 
odvětví než farmaceutického průmyslu. Mnoho pomocných látek je například vyráběno 
v potravinářském průmyslu. Také toto odvětví vypracovalo kroky pro zajištění kvality, jako 
jsou například opatření zavedená v případě produktů, u nichž může existovat podezření na 
výskyt TSE. Tato opatření rovněž poskytují základní záruky pro bezpečnost léčivých 
přípravků. Došlo i k pokusům o oddělení opatření v obou odvětvích, během nichž tehdy jasně 
vyšlo najevo, že toto řešení není vhodné. 

Pozměňovací návrh 103
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků ve třetích 
zemích, mělo by být zaručeno, že pravidla 
pro výrobu účinných složek léčivých 
přípravků určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 
dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství.

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků ve třetích 
zemích, mělo by být zaručeno, že pravidla 
pro výrobu účinných složek léčivých 
přípravků určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 
dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství. 
Držitel povolení výroby by měl náležitě 
dohlížet na farmaceutické pomocné látky 
jiné než účinné složky léčivých přípravků, 
které se používají při výrobě léčiv, a sice 
tak, že by u pomocných látek měl 
kontrolovat a ověřovat, zda jsou vhodné 
pro použití při výrobě farmaceutických 
přípravků v souladu se zásadami správné 
výrobní praxe a zda ověření zajišťuje 
dostatečnou úroveň ochrany veřejného 
zdraví.

Or. en
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Odůvodnění

Zahrnutí pomocných látek do působnosti směrnice je vhodné za předpokladu, že se pomocné 
látky a účinné složky léčivých přípravků budou řešit samostatně a že se na pomocné látky 
budou uplatňovat zvláštní požadavky odlišné od těch, jež se vztahují na účinné složky léčivých 
přípravků. Odpovědností držitele povolení výroby je zajistit, aby kvalita pomocných látek 
odpovídala účelu jejich použití. Toto ustanovení je již součástí zásad správné výrobní praxe 
EU pro humánní léčivé přípravky1.

Pozměňovací návrh 104
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Účinné složky léčivých přípravků 
vyráběných v podnicích se sídlem ve 
třetích zemích by měly být předmětem 
nejen inspekcí prováděných z důvodu 
nedodržení předpisů, ale také inspekcí 
a šetření zaměřených na posouzení rizika 
a získání informací.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 12 zprávy.

Pozměňovací návrh 105
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Tato směrnice by měla zohlednit již 
existující a řádně právně ošetřené zásady 
správné výrobní praxe pro pomocné látky 

                                               
1 Směrnice Komise 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní 
praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky, Úř. věst. L 262, s.22–26.
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nebo podobné systémy.

Or. en

Odůvodnění

Pro pomocné látky v jiných použitích, např. v potravinách, již existují systémy srovnatelné se 
zásadami správné výrobní praxe, jako je HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body) 
a/nebo ISO9001/ISO22000 a povinná certifikace u Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv 
(EDQM). Navíc správná výrobní praxe stanovená evropskou federací výrobců kosmetických 
přísad (EFfCI) je již při prověřování výrobců pomocných látek obecně uplatňována 
farmaceutickými producenty po celém světě. Tato opatření by měla být dostatečná pro splnění 
kritérií týkajících se bezpečnosti a kvality: povinné zavedení správné výrobní praxe pro tyto 
pomocné látky by bezpečnost pacientů nijak nezvýšilo.

Pozměňovací návrh 106
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Za účelem usnadnění vymáhání a 
kontroly dodržování pravidel Společenství 
týkajících se účinných látek použitých jako 
výchozí suroviny by výrobci nebo dovozci 
těchto látek měli informovat o své činnosti.

(14) Za účelem usnadnění vymáhání a 
kontroly dodržování pravidel Společenství 
týkajících se účinných látek použitých jako 
výchozí suroviny by výrobci, dovozci nebo 
distributoři těchto látek měli informovat 
o své činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vychází najevo, že padělané léčivé 
přípravky byly v mnoha případech 
objednány přes internet. V souladu 
s ustanoveními Smlouvy, zejména 
s článkem 168 Smlouvy o fungování EU, 
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je distribuce léčivých přípravků na 
poslední úrovni obchodního řetězce, 
zejména v lékárnách, upravena členskými 
státy. Tato ustanovení se vztahují i na 
distribuci léčivých přípravků 
prostřednictvím poštovních zásilek a přes 
internet. Podle judikatury Soudního dvora 
přitom členské státy mohou nařídit 
v případě léčivých přípravků na předpis 
úplný zákaz zásilkového prodeje, přičemž 
mají vzhledem k rizikům spojeným s tímto 
způsobem distribuce značný prostor 
k posouzení situace.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice musí respektovat zavedené rozdělení pravomocí. Právní předpisy týkající se lékáren 
a distribuce léčivých přípravků na poslední úrovni obchodu spadají do kompetence členských 
států. Naprostá většina členských států zásilkový prodej léčivých přípravků na předpis 
zakázala a Soudní dvůr toto rozhodnutí potvrdil.

Pozměňovací návrh 108
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany lidského zdraví v celém 
Společenství a aby se zabránilo narušení 
vnitřního trhu, měly by být zpřísněny 
harmonizované zásady a pokyny pro 
provádění inspekcí u držitelů povolení 
výroby a distribuce léčivých přípravků i u 
výrobců účinných látek. To by mělo také 
přispět k zajištění řádného uplatňování 
stávajících dohod o vzájemném uznávání, 
jejichž předpokladem jsou účinné a 
srovnatelné inspekce a vymáhání 
dodržování předpisů v celém Společenství.

(15) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany lidského zdraví v celém 
Společenství a aby se zabránilo narušení 
vnitřního trhu, měly by být zpřísněny 
harmonizované zásady a pokyny pro 
provádění inspekcí u držitelů povolení 
výroby a distribuce léčivých přípravků 
i u výrobců a distributorů účinných látek. 
To by mělo také přispět k zajištění řádného 
uplatňování stávajících dohod 
o vzájemném uznávání, jejichž 
předpokladem jsou účinné a srovnatelné 
inspekce a vymáhání dodržování předpisů 
v celém Společenství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 109
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy by měly ukládat 
účinné sankce za činy související 
s paděláním léčivých přípravků. Tyto 
sankce by měly být přinejmenším 
rovnocenné sankcím, které jsou obvykle 
uplatňovány při nelegální činnosti 
související s narkotiky. Pro takový účinný 
režim trestních sankcí může Komise vydat 
obecné pokyny. Do směrnice 2001/83/ES 
by měla být zahrnuta zvláštní ustanovení 
ohledně vymáhání nových požadavků 
týkajících se bezpečnostních prvků. 
V případě schválených nebo jinak 
povolených farmaceutických přípravků 
s vadami jakosti, které vznikly v důsledku 
chybného výrobního postupu nebo 
následné nesprávné manipulace, se 
použijí příslušné právní předpisy Unie 
nebo jednotlivých členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pro fungování vnitřního trhu je 
nezbytné, aby byly pro léčivé přípravky 
stanoveny jednotné bezpečnostní prvky na 
úrovni Společenství. Technické aspekty 
uplatňování těchto prvků a stanovení 
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postupu při kontrolách by oproti tomu 
měly podle zásady subsidiarity příslušet 
členským státům.

Or. de

Odůvodnění

Technická realizace kontrol by měla spadat do pravomocí členských států. Takto budou 
nalezena vhodná řešení, která budou uzpůsobena daným vnitrostátním distribučním 
systémům. 

Pozměňovací návrh 111
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Opatření nezbytná pro provedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(16) Podle článku 291 Smlouvy 
o fungování EU se pravidla a hlavní 
zásady týkající se mechanismů, kterými 
členské státy kontrolují, jak Komise 
uplatňuje své prováděcí pravomoci, 
stanoví předem v nařízení schváleném 
řádným legislativním postupem. Vzhledem 
k tomu, že tuto směrnici je nutné přijmout 
a začít uplatňovat co nejdříve, měly by 
členské státy tuto kontrolu do doby, než 
bude uvedené nařízení schváleno, 
provádět v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, pokud tato 
ustanovení i nadále odpovídají 
novelizovaným Smlouvám. Odkazy na tato 
ustanovení by měla být nicméně 
nahrazena odkazy na pravidla a zásady 
stanovené v novém nařízení, jakmile toto 
nařízení vstoupí v platnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijímat opatření týkající se 
bezpečnostních prvků, kterými mají být 
opatřeny obaly léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis, a přijímat 
podrobná pravidla pro léčivé přípravky, 
které vstoupily na území Společenství, aniž 
by byly uvedeny na trh. Protože se jedná o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků doplněním, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(17) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU v případě 
bezpečnostních prvků nebo jakýchkoli 
jiných technických nástrojů, kterými lze 
potvrdit autenticitu léku a kterými mají 
být opatřeny obaly léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis, a přijímat 
podrobná pravidla pro léčivé přípravky, 
které vstoupily na území Společenství, aniž 
by byly uvedeny na trh. Na území Unie by 
měla být stanovena normalizovaná forma 
bezpečnostního prvku nebo 
normalizované bezpečnostní opatření.  

Or. en

Odůvodnění

 V rámci současné diskuse se uvažuje pouze o několika typech kodifikace. Měli bychom mít 
rovněž na paměti, že normalizované bezpečnostní opatření nemusí být nutně bezpečnostním 
prvkem, jako je 2D čárový kód nebo kód pro identifikaci prostřednictvím rádiové frekvence 
(RFID), avšak může taktéž posilovat bezpečnost, jako např. zvláštní hologram nebo lak. 
Takovéto řešení by mohlo být levnější a technicky snáze proveditelné. 

Pozměňovací návrh 113
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijímat opatření týkající se 
bezpečnostních prvků, kterými mají být 
opatřeny obaly léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis, a přijímat 

(17) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU týkající se 
bezpečnostních prvků, kterými mají být 
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podrobná pravidla pro léčivé přípravky, 
které vstoupily na území Společenství, aniž 
by byly uvedeny na trh. Protože se jedná o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků doplněním, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

opatřeny obaly léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis, a přijímat 
podrobná pravidla pro léčivé přípravky, 
které vstoupily na území Společenství, aniž 
by byly uvedeny na trh.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí v soulad původní postup projednávání ve výboru s novým 
postupem podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Nejpozději do 36 měsíců od vstupu 
této směrnice v platnost by měl být postup 
sledovatelnosti léčivého přípravku 
harmonizován na úrovni Společenství. 
Každý léčivý přípravek by proto měl být 
opatřen jednoznačným sériovým číslem, 
které bude uvedeno na jednotlivých 
baleních. 

Or. fr

Odůvodnění

Důležité je harmonizovat nástroje sledovatelnosti léčivých přípravků, aby bylo možné jasně, 
flexibilně a účinně plnit požadavky a reagovat na očekávání zdravotníků i pacientů.
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Pozměňovací návrh 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly ve vzájemné 
spolupráci prosazovat stávající omezení 
nelegálního obchodování s léčivými 
přípravky, a to i prostřednictvím 
Europolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly ve vzájemné 
spolupráci, i ve spolupráci s Europolem, 
zpřísnit stávající omezení nelegálních 
dodávek léčiv přes internet.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mají značný prostor ke spolupráci při potírání nelegálních dodávek léčivých 
přípravků přes internet, včetně výměny osvědčených postupů a technologického know-how. 
Této spolupráce by se měl účastnit i Europol, který již nabyl značných odborných znalostí 
v oblastech souvisejících s počítačovou trestnou činností v Evropě.
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Pozměňovací návrh 117
Sylvana Rapti

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by dále měly ve 
vzájemné spolupráci, v jejímž rámci 
využijí i služeb Europolu, zpřísnit stávající 
omezení nelegálních dodávek léčiv přes 
internet. 

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi členskými státy, a to včetně výměny osvědčených postupů, je velmi důležitá 
pro potírání nelegálních dodávek léčivých přípravků přes internet. V oblastech souvisejících 
s počítačovou trestnou činností disponuje Europol značnými odbornými znalostmi.

Pozměňovací návrh 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly v  rámci 
Europolu a jiných organizací 
spolupracovat na zpřísnění stávajících 
pravidel pro omezení nelegálních dodávek 
léčivých přípravků přes internet.

Or. ro

Odůvodnění

Měly by být využity zkušenosti Europolu a dostupné infrastruktury, např. pro kontrolu oběhu 
neschválených léčivých přípravků v EU.
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Pozměňovací návrh 119
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly ve vzájemné 
spolupráci i ve spolupráci s Europolem 
zesílit stávající omezení nelegální 
distribuce léčiv přes internet. 

Or. it

Odůvodnění

Spolupráce mezi členskými státy za účelem potírání nelegální distribuce léčiv přes internet 
má nepochybně široký rozsah a zahrnuje například výměny osvědčených postupů a 
technologického know-how. Tato spolupráce by se měla rozšířit tak, aby zahrnovala i 
Europol, který již v oblastech spojených s trestnou činností páchanou prostřednictvím 
internetu získal značné zkušenosti. 

Pozměňovací návrh 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vychází najevo, že padělané léčivé 
přípravky byly v mnoha případech 
objednány přes internet. V souladu 
s ustanoveními Smlouvy, zejména 
s článkem 168, jsou členské státy 
odpovědné za regulaci uvádění léčivých 
přípravků na trh na posledním obchodním 
stupni, zejména v lékárnách. Tato 
ustanovení se vztahují i na distribuci 
léčivých přípravků prostřednictvím 
poštovních zásilek a přes internet. Podle 
judikatury Soudního dvora přitom členské 
státy mohou nařídit v případě léčivých 
přípravků na předpis úplný zákaz 
zásilkového prodeje, přičemž mají 
vzhledem k rizikům spojeným s tímto 
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způsobem distribuce značný prostor 
k posouzení situace.

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vychází najevo, že padělané léčivé 
přípravky byly v mnoha případech 
objednány přes internet. V souladu 
s ustanoveními Smlouvy, zejména 
s článkem 168 Smlouvy o fungování EU, 
jsou členské státy odpovědné za regulaci 
uvádění léčivých přípravků na trh na 
posledním stupni, zejména v lékárnách. 
Tato ustanovení se vztahují i na distribuci 
léčivých přípravků prostřednictvím 
poštovních zásilek a přes internet. Podle 
judikatury Soudního dvora přitom členské 
státy mohou nařídit v případě léčivých 
přípravků na předpis úplný zákaz 
zásilkového prodeje, přičemž mají 
vzhledem k rizikům spojeným s tímto 
způsobem distribuce značný prostor 
k posouzení situace.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice musí respektovat zavedené rozdělení pravomocí. Právní předpisy týkající se lékáren 
a distribuce léčivých přípravků na poslední úrovni obchodu spadají do kompetence členských 
států. Naprostá většina členských států zásilkový prodej léčivých přípravků na předpis 
zakázala a Soudní dvůr toto rozhodnutí potvrdil (rozsudek ze dne 11. 12. 2003 ve věci C-
322/01, Deutscher Apothekerverband). 
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Pozměňovací návrh 122
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Pro fungování vnitřního trhu je 
nezbytné, aby byly pro léčivé přípravky 
stanoveny jednotné bezpečnostní prvky na 
úrovni Společenství. Technické aspekty 
uplatňování těchto prvků a stanovení 
postupu při kontrolách by oproti tomu 
měly podle zásady subsidiarity příslušet 
členským státům.

Or. de

Odůvodnění

Technická realizace kontrol by měla spadat do pravomocí členských států. Takto budou 
nalezena vhodná řešení, která budou uzpůsobena daným vnitrostátním distribučním 
systémům.


