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Predlog spremembe 51
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 114 in 168
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladitev pravne podlage s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije. Cilj te direktive ni le vzpostaviti delovanje notranjega trga za zdravila (člen 
114), temveč tudi zagotoviti visoko raven varovanja javnega zdravja v EU (člen 168).

Predlog spremembe 52
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V zvezi s to direktivo mora Komisija 
vsako leto Evropskemu parlamentu in 
Svetu predložiti statistično poročilo z 
zanesljivimi in natančnimi podatki o 
stanju, trendih in dogodkih na področju 
ponarejenih zdravil, vključno s podatki o 
tem, kdo je kje in kako odkril ponarejena 
zdravila, iz katere države so prišla ter kaj 
natančno je ponarejeno (istovetnost, vir 
in/ali učinkovina/sestavine) v državah 
članicah. 
V teh poročilih je treba jasno razlikovati 
med ponarejanjem in kršitvami patentov.

Or. en
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Obrazložitev

Tako študija o oceni učinka kot poročila Evropske komisije se ne osredotočajo zadosti na 
izvor in poglavitne vire ponarejenih zdravil ter jih ne razlagajo. Razlikovati je treba med 
kršitvami patentov ali spori zaradi teh kršitev in ponarejanjem zdravil. Potrebni so zanesljivi 
podatki in statistični podatki o tem, kje natančno so bila „ponarejena“ zdravila odkrita, iz 
katere države izvirajo in kaj natančno je „ponarejeno“ (istovetnost, vir in/ali 
učinkovina/sestavine).

Predlog spremembe 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V zvezi s to direktivo mora Komisija 
vsako leto Evropskemu parlamentu in 
Svetu predložiti statistično poročilo z 
zanesljivimi in natančnimi podatki o 
stanju, trendih in dogodkih na področju 
ponarejanja/ponarejenih zdravil, vključno 
s podatki o tem, kdo je kje in kako odkril 
ponarejena zdravila, iz katere države so 
prišla ter kaj natančno je „ponarejeno“ 
(istovetnost, vir in/ali 
učinkovina/sestavine) v državah članicah. 

Or. en

Obrazložitev

Tako študija o oceni učinka kot poročila Evropske komisije se ne osredotočajo zadosti na 
izvor in poglavitne vire ponarejenih zdravil ter jih ne razlagajo. Razlikovati je treba med 
kršitvami patentov ali spori zaradi teh kršitev in ponarejanjem zdravil. Potrebni so zanesljivi 
podatki in statistični podatki o tem, kje natančno so bila „ponarejena“ zdravila odkrita, iz 
katere države izvirajo in kaj natančno je „ponarejeno“ (istovetnost, vir in/ali 
učinkovina/sestavine).
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Predlog spremembe 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija mora vsako leto 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo o stanju in trendih na 
področju ponarejanja zdravil ter ustrezno 
posodobiti ukrepe za uporabo zaščitnih 
elementov. 

Or. en

Obrazložitev

Za reševanje in odpravo ponarejevanja zdravil je bistvenega pomena razumevanje in 
ugotavljanje njihovega izvora in poglavitnih virov. Zato je treba uvesti letno poročanje in na 
podlagi ugotovitev ustrezno posodobiti pravila za uporabo zaščitnih elementov.

Predlog spremembe 55
Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija mora tri leta po začetku 
veljavnosti te direktive Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o
oceni s podrobnimi podatki o razširjenosti 
in virih ponarejenih zdravil v zakoniti 
dobavni verigi v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je jasen pregled nad razširjenostjo in poglavitnimi viri tveganja za ponarejanje, da 
bi se direktivo po možnosti spremenilo ali prilagodilo.
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Predlog spremembe 56
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ta direktiva se mora uporabljati brez 
poseganja v Direktivo 95/46/ES in mora 
ohraniti jasne in učinkovite zaščitne 
ukrepe pri obravnavanju osebnih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Evropska unija mora podpirati 
oblikovanje mednarodne konvencije, ki bo 
povečala kazni za ponarejanje zdravil, in 
dodatnega protokola h Konvenciji o 
mednarodnem organiziranem kriminalu 
(Palermski konvenciji).

Or. fr

Obrazložitev

Ponarejanje zdravil je postalo dejavnost mednarodnih kriminalnih mrež, zato tega vprašanja 
javnega zdravja ne moremo reševati samo znotraj evropskih mej.
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Predlog spremembe 58
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Dobro znano je, da je internet eden 
glavnih vstopnih kanalov za ponarejena 
zdravila na evropsko tržišče. Ker je težko 
natančno opredeliti dejanski stvarni 
naslov spletnih strani in tako z gotovostjo 
potrditi njihovo verodostojnost ter 
preveriti kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravil, je treba prodajo vseh vrst zdravil 
prek interneta prepovedati, razen če jo 
dovoljuje nacionalna zakonodaja, ki velja 
na dan začetka veljavnosti te direktive.

Or. it

Obrazložitev

Čeprav je v nekaterih državah članicah prodaja zdravil prek interneta dovoljena, njena 
preverjena visoka stopnja nezakonitosti ni v skladu s ciljem, da bi v Evropski uniji zagotovili 
visoko raven varovanja javnega zdravja. Zato je treba podpreti predlog Komisije, da bi se 
prodaja prek interneta obravnavala kot nezakonita dobavna veriga.
Zakonodaja držav članic, ki velja na dan začetka veljavnosti te direktive in po kateri je takšna 
praksa zakonita, pa bi se vseeno uporabljala še naprej.

Predlog spremembe 59
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zakonita lekarna, ki prodaja po pošti, 
mora biti povezana z zakonito registrirano 
lekarno, s čimer se zagotovi, da zakonita 
lekarna, ki prodaja po pošti, izpolnjuje 
pravne zahteve za ustanovitev lekarn v 
državi članici, v kateri je zakonito 
ustanovljena. Imenovanje vodje lekarne 
mora biti zakonska obveznost za vse 
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zakonite lekarne, ki prodajajo po pošti. 
Lekarna, ki prodaja po pošti, lahko izda  
naročena zdravila na recept le, če 
originalni recept prejme vnaprej. Države 
članice morajo zagotoviti, da vsakršno 
preskrbo farmacevtskih zdravil po pošti 
stalno spremljajo pristojne nacionalne 
agencije.

Or. en

Obrazložitev

Lekarne, ki prodajajo po pošti, morajo izpolnjevati enake določbe kot zakonito registrirane 
lekarne, s čimer se kupcem zagotovi enako kakovost in varnost izdelkov. Vse lekarne, ki 
prodajajo po pošti, morajo prijaviti vodjo lekarne, ki je zakonsko odgovoren za prodajo.
Regulativni organi za lekarne v državah članicah morajo redno nadzorovati vse lekarne, ki 
prodajajo po pošti, in pri tem tesno sodelovati z Evropskim združenjem lekarn, ki prodajajo 
po pošti (EAMSP). To združenje bi lahko delovalo kot center odličnosti in primerov najboljše 
prakse.

Predlog spremembe 60
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Evropske državljane je treba 
seznaniti z zdravstvenimi tveganji, s 
katerimi se soočajo pri naročanju izdelkov 
prek nezakonitih spletnih strani. Komisija 
mora v sodelovanju z državami članicami 
sprejeti ukrepe za boljšo ozaveščenost 
širše javnosti o tveganjih, povezanih z 
nakupovanjem zdravil prek spletnih 
strani, ki niso zakonite lekarne, ki 
prodajajo po pošti. Kampanje za 
ozaveščanje morajo državljane obveščati o 
tem, kako prepoznati zakonite lekarne, ki 
prodajajo po pošti, ter o tveganjih 
nakupovanja prek nezakonitih spletnih 
strani.
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Or. en

Obrazložitev

Kampanje ozaveščanja so bistvene za obveščanje evropskih kupcev o tveganjih, s katerimi se 
soočajo pri nakupovanju zdravil prek nezakonitih lekarn, ki prodajajo po pošti. Za izvedbo 
teh kampanj bodo zahtevane strokovne marketinške metode, s čimer bo zagotovljeno, da bo 
njihovo sporočilo o zakonitih in nezakonitih dejavnostih spletnih strani, ki prodajajo zdravila, 
jasno in lahko razumljivo. Na primer, uporaba enakih oglasov bi lahko potrošnike zmedla, 
zato se jim je treba povsem izogniti.

Predlog spremembe 61
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Koristno je uvesti opredelitev pojma 
„ponarejeno zdravilo“, da bi se ta zdravila 
razločevala od zakonitih zdravil v 
nepooblaščeni prodaji. Poleg tega ne gre 
zamenjevati zdravil z dovoljenjem za 
promet ali drugače zakonitih zdravil, ki 
imajo kakovostne napake, ter zdravil, ki 
zaradi proizvodnih napak ali nadaljnjega 
ravnanja ne ustrezajo zahtevam dobre 
proizvodne ali distribucijske prakse, s 
ponarejenimi zdravili.

Or. en

Obrazložitev

Namerno ponarejanje zdravil je kaznivo dejanje, zato se ne bi smelo obravnavati enako kot 
neskladnost z zahtevami dobre proizvodne prakse ali kakovostne napake, do katerih pride v 
običajnih proizvodnih pogojih in jih pregledno obravnavajo proizvajalci zdravil ter ustrezni 
organi ob nenehni skrbi za varovanje javnega zdravja.
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Predlog spremembe 62
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 
Direktivi 2001/83/ES. Da se zagotovi 
zanesljivost v distribucijski verigi, morajo 
biti v farmacevtski zakonodaji obravnavani 
vsi udeleženci distribucijske verige: v to so 
vključeni distributerji, ki nabavljajo, 
hranijo, skladiščijo in dobavljajo zdravila, 
ter osebe, ki so vpletene v posle, ne da bi 
bile v stiku z zdravili. Zanje morajo veljati 
sorazmerna pravila, da se z vsemi 
izvedljivimi sredstvi izključi možnost, da 
bi zdravila, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir 
odobrenega zdravila, vstopila v zakonito 
dobavno verigo v Skupnosti.

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 
Direktivi 2001/83/ES. Da se zagotovi 
zanesljivost v distribucijski verigi, morajo 
biti v farmacevtski zakonodaji obravnavani 
vsi udeleženci distribucijske verige: v to so 
vključeni distributerji, ki nabavljajo, 
hranijo, skladiščijo in dobavljajo zdravila, 
ter osebe, ki so vpletene v posle, ne da bi 
bile v stiku z zdravili, na primer trgovci in 
posredniki. Zanje morajo veljati 
sorazmerna pravila, da se z vsemi 
izvedljivimi sredstvi izključi možnost, da 
bi zdravila, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir 
odobrenega zdravila, vstopila v zakonito 
dobavno verigo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 7 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe 63
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pri spletnem naročanju zdravil je bilo 
večkrat ugotovljeno, da so ta ponarejena. 
V skladu z določbami Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti njenega 
člena 168, so države članice pristojne za 
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ureditev distribucije zdravil na zadnji 
stopnji trgovanja, zlasti v lekarnah. To 
vključuje tudi ureditev distribucije zdravil 
po pošti in prek interneta. Sodna praksa 
Sodišča državam članicam omogoča, da v 
okviru široke diskrecijske pravice, ki jo 
imajo zaradi nevarnosti, povezanih s tem 
načinom distribucije, popolnoma 
prepovejo dobavo zdravil, ki se izdajo na 
recept, po pošti.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati veljavno razdelitev pristojnosti. Predpise, ki se uporabljajo za 
lekarne in distribucijo zdravil na zadnji stopnji trgovanja, določijo države članice. V veliki 
večini držav članic je prepovedano, da bi se zdravila na recept prodajala po pošti, kar je 
potrdilo tudi Sodišče (Sodba z dne 11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Predlog spremembe 64
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept.
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Or. it

Predlog spremembe 65
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in/ali razširjenost v 
preteklosti v Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi bolnike zaščitili pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Zato mora Komisija oceniti profil 
tveganja zdravila, izdanega na recept, in se na podlagi tega odločiti, ali so potrebni zaščitni 
elementi. Stroga analiza spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v 
preteklosti) preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna na drugih 
področjih.
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Predlog spremembe 66
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
edinstvene istovetnosti, potrditev pristnosti 
in sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev popolne jasnosti bodo vrste zaščitnih elementov, ki omogočajo potrditev 
pristnosti in sledljivost posameznih zavitkov pošiljk, le tiste, ki na edinstven način potrjujejo 
njihovo istovetnost.

Predlog spremembe 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
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elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

elemente, namenjene za zagotavljanje
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil. Pri uvedbi obveznih 
zaščitnih elementov za zdravila je treba 
primerno upoštevati posebnosti nekaterih 
zdravil ali kategorij zdravil, kot so 
generična zdravila. To vključuje tveganje 
ponaredkov glede na njihovo ceno in 
razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. en

Obrazložitev

Status zdravil na recept in zdravil brez recepta v Evropski uniji ni usklajen. Zato razlikovanje 
med enimi in drugimi ni prav smiselno. Po nedavni študiji podjetja Pfizer, o kateri so poročali 
nemški mediji, je 45 % vseh ponarejenih zdravil tablet za hujšanje, 35 % zdravil proti gripi in 
25 % zdravil proti težavam z erekcijo [opomba: številke se ne seštevajo]. Če to bolj ali manj 
drži, potem kaže, da so zdravila brez recepta glavna tarča ponarejanj. Ker lahko vsako 
ponarejeno zdravilo škoduje zdravju ljudi, je treba vključiti vsa zdravila na podlagi ocene 
tveganja iz člena 54(4).

Predlog spremembe 68
Sylvana Rapti

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil. Pri uvedbi obveznih 
zaščitnih elementov za zdravila je treba 
primerno upoštevati posebnosti nekaterih 
zdravil ali kategorij zdravil, kot so 
generična zdravila. To vključuje tveganje 
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vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

ponaredkov glede na njihovo ceno in 
razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pristnost zdravil na recept kot tudi zdravil brez recepta, ki imajo 
lahko v primeru ponarejanja katastrofalne posledice za zdravje ljudi, zlasti zato, ker je na 
nacionalni in evropski ravni vse večji trend spremembe statusa zdravil na recept, ki prehajajo 
v prosto prodajo.

Predlog spremembe 69
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil. Pri uvedbi obveznih 
zaščitnih elementov za zdravila je treba 
primerno upoštevati posebnosti nekaterih 
zdravil ali kategorij zdravil, kot so 
generična zdravila. To vključuje tveganje 
ponaredkov glede na njihovo ceno in 
razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. it



PE439.406v01-00 16/50 AM\807493SL.doc

SL

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi pristnost vseh kategorij zdravil, bodisi na recept ali brez njega.
Vsa zdravila so posebni izdelki, ki imajo lahko v primeru ponaredbe usodne posledice za 
človekovo zdravje. Poleg tega je prehajanje zdravil na recept v prosto prodajo v Evropi vedno 
bolj razširjeno. Ne smemo tudi pozabiti, da je lahko ponarejanje zdravil brez recepta zelo 
dobičkonosno.

Predlog spremembe 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

7. Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept in zdravil brez 
recepta. Pri uvedbi obveznih zaščitnih 
elementov za zdravila na recept in zdravila 
brez recepta je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

Or. ro

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zagotavlja skladnosti z varnostnimi standardi za zdravila brez recepta.
Zaradi njihove naraščajoče porabe v Evropi je treba uvesti določbe, ki bodo varovale vse 
bolnike ne glede na to, prek katerih kanalov so dobili zdravila.
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Predlog spremembe 71
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente ali kakršne koli druge tehnične 
ukrepe, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila in 
zdravila z dobro uveljavljeno uporabo. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

Or. en

Obrazložitev

Uporabijo se lahko tudi tehnični ukrepi, na primer tiskanje hologramov ali posebni laki. Prav 
tako je treba upoštevati posebnosti dobro uveljavljenih znamk, ki temeljijo na enaki in dobro 
poznani formuli. Tako generične kot dobro uveljavljene znamke spadajo v nižji cenovni 
razred, zaradi njihove majhne marže pa jih redko ponarejajo. Tudi njih je treba pregledati.

Predlog spremembe 72
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov (7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
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tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila in 
zdravila, ki so del urejene distribucijske 
verige. To vključuje tveganje ponaredkov 
glede na njihovo ceno in razširjenost v 
preteklosti v Skupnosti in tujini ter 
posledice ponaredkov za javno zdravje 
glede na posebne značilnosti zadevnih 
zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere izdelke (na primer imunoglobuline) proizvajalec neposredno dobavi bolnišnici ali 
drugi zdravstveni ustanovi, ki je končni uporabnik. Ker je tveganje, da bi ponarejena zdravila 
vstopila v to verigo, zelo majhno, je upravičeno izvzetje teh zdravil iz obvezne uporabe 
zaščitnih elementov.

Predlog spremembe 73
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti in potrditev pristnosti zdravil 
na recept. Pri uvedbi obveznih zaščitnih 
elementov za zdravila na recept je treba 
primerno upoštevati posebnosti nekaterih 
zdravil ali kategorij zdravil, kot so 
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zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

generična zdravila. To vključuje tveganje 
ponaredkov glede na njihovo ceno in 
razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. de

Obrazložitev

O tem, ali mora biti neko zdravilo sledljivo skozi vso dobavno verigo od proizvajalca do 
lekarne, bi morala odločati posamezna država članica. Sledljivost se ne zahteva za 
prepoznavanje ponarejenih zdravil in pomeni znatno dodatno breme, ki bi povzročilo 
nesorazmerno povečanje stroškov zlasti za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe 74
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil. To vključuje tveganje ponaredkov 
glede na njihovo ceno in razširjenost v 
preteklosti v Skupnosti in tujini ter 
posledice ponaredkov za javno zdravje 
glede na posebne značilnosti zadevnih 
zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. en
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Obrazložitev

Pri uvedbi zaščitnih elementov za zdravila, ki se izdajajo na recept, ne sme biti predvidenih 
izjem za generična zdravila.

Predlog spremembe 75
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti obvezne 
zaščitne elemente, namenjene za 
zagotavljanje istovetnosti, potrditev 
pristnosti in sledljivost zdravil na recept. 
Pri uvedbi obveznih zaščitnih elementov za 
zdravila na recept je treba primerno 
upoštevati posebnosti nekaterih zdravil ali 
kategorij zdravil, kot so generična zdravila. 
To vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

Komisija mora najkasneje pet let od 
začetka veljavnosti te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo o oceni učinka uporabe 
zaščitnih elementov iz točke (o) člena 54 
Direktive 2001/83/ES in njihovega 
prispevka k zmanjšanju števila 
ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi v Evropi. Poročilo mora vsebovati 
oceno zaščitnih elementov za druge 
kategorije zdravil, vključno za zdravila, ki 
se ne izdajajo na recept, kakor je določeno 
v naslovu VI Direktive 2001/83/ES. 

Or. de



AM\807493SL.doc 21/50 PE439.406v01-00

SL

Obrazložitev

Po petih letih je treba oceniti učinek predvidenih zaščitnih elementov. Če se pokaže, da se je 
zmanjšalo število ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni verigi, bi lahko zaščitne elemente, 
usklajene na ravni celotne Evropske unije, po potrebi razširili na zdravila brez recepta.  V 
tem trenutku je smiselno in ustrezno omejiti uporabo zaščitnih elementov na zdravila na 
recept. Izogniti bi se bilo treba nepotrebnim regulativnim bremenom, da bi preprečili 
nepotrebne stroške za evropske državljane.

Predlog spremembe 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
zaščitnih elementov za zdravila na recept je 
treba primerno upoštevati posebnosti 
nekaterih zdravil ali kategorij zdravil, kot 
so generična zdravila. To vključuje 
tveganje ponaredkov glede na njihovo ceno 
in razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Or. pl

Obrazložitev

1. Besede „obvezen“ ne moremo uporabljati, ker se v tem besedilu uporablja za vsa zdravila 
na recept. Zaščitni elementi bi se morali uporabljati na podlagi ocene tveganja, kar zadeva 
ponarejanje zdravil, zato ne bi smeli biti obvezni za vsa zdravila.

2. Datum, na katerega začne teči petletno obdobje, je treba v besedilu direktive spremeniti. To 
bi moral biti datum, na katerega začnejo veljati izvedbene določbe o zaščitnih elementih, in 
ne datum začetka veljavnosti direktive.
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Predlog spremembe 77
Theodoros Skylakakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti obvezne 
zaščitne elemente, namenjene za 
zagotavljanje istovetnosti, potrditev 
pristnosti in sledljivost zdravil na recept. 
Pri uvedbi obveznih zaščitnih elementov za
zdravila na recept je treba primerno 
upoštevati posebnosti nekaterih zdravil ali 
kategorij zdravil, kot so generična zdravila
in pomožne snovi. To vključuje tveganje 
ponaredkov glede na njihovo ceno in 
razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena.

Komisija mora najkasneje pet let od 
začetka veljavnosti te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo o oceni učinka 
izvajanja zaščitnih elementov iz točke (o) 
člena 54 Direktive 2001/83/ES in 
njihovega prispevka k zmanjšanju števila 
ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi v Evropi. Najkasneje 18 mesecev od 
začetka veljavnosti te direktive pa mora v 
skladu z naslovom VI Direktive 
2001/83/ES predložiti poročilo o oceni 
učinka zaščitnih elementov zdravil brez 
recepta.

Or. el

Obrazložitev

Učinek načrtovanih zaščitnih elementov je treba oceniti najkasneje po petih letih, s čimer bi 
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zmanjšali število ponarejenih zdravil. Hkrati je treba preučiti možnost, da bi se uporaba 
usklajenih zaščitnih elementov razširila na zdravila brez recepta, saj je njihovo morebitno 
ponarejanje nevarno tudi za javno zdravje. Če naj bi se ta vključila, je treba to storiti 
nemudoma, da bi preprečili ustvarjanje sivih območij, zaradi katerih bi bil lahko operativni 
program manj učinkovit. 

Predlog spremembe 78
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena. 

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila in 
homeopatska zdravila. To vključuje 
tveganje ponaredkov glede na njihovo ceno 
in razširjenost v preteklosti v Skupnosti in 
tujini ter posledice ponaredkov za javno 
zdravje glede na posebne značilnosti 
zadevnih zdravil ali resnost bolezni, katere 
zdravljenju so namenjena. 

Komisija mora najkasneje pet let od 
začetka veljavnosti te direktive 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo o oceni učinka 
izvajanja zaščitnih elementov iz točke (o) 
člena 54 Direktive 2001/83/ES in 
njihovega prispevka k zmanjšanju števila 
ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi v Evropi. Poročilo mora vsebovati 
oceno zaščitnih elementov za druge 
kategorije zdravil, vključno za zdravila, ki 
se ne izdajajo na recept, kot je določeno v 
naslovu VI Direktive 2001/83/ES.

Or. en



PE439.406v01-00 24/50 AM\807493SL.doc

SL

Obrazložitev

Ob upoštevanju načela sorazmernosti je treba dodati homeopatska zdravila (če se izdajajo na 
recept). V tem primeru mora Komisija določiti, ali so zaščitni ukrepi obvezni na podlagi 
ocene tveganja, kot je opisano v točkah (a) do (e) pododstavka 3 v točki 4 člena 54a. Ta 
element je treba razširiti na druge skupine zdravil z majhnim tveganjem. Glede na to, da za ta 
zdravila ni večjega tveganja ponarejanja (nizek prihodek od prodaje, nizka cena) v primerjavi 
z istimi homeopatskimi zdravili, ki se ne izdajajo na recept, v drugih državah članicah, jih je 
treba na splošno izvzeti iz področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Komisija mora najkasneje pet let od 
začetka veljavnosti izvedbenih določb o 
zaščitnih elementih Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
oceni učinka izvajanja zaščitnih 
elementov iz točke (o) člena 54 Direktive 
2001/83/ES in njihovega prispevka k 
zmanjšanju števila ponarejenih zdravil v 
zakoniti dobavni verigi v Evropi. Poročilo 
mora vsebovati oceno zaščitnih elementov 
za druge kategorije zdravil, vključno za 
zdravila, ki se ne izdajajo na recept, kot to 
določa naslov VI Direktive 2001/83/ES.

Or. pl

Obrazložitev

1. Besede „obvezen“ ne moremo uporabljati, ker se v tem besedilu uporablja za vsa zdravila 
na recept. Zaščitni elementi bi se morali uporabljati na podlagi ocene tveganja, kar zadeva 
ponarejanje zdravil, zato ne bi smeli biti obvezni za vsa zdravila.

2. Datum, na katerega začne teči petletno obdobje, je treba v besedilu direktive spremeniti. To 
bi moral biti datum, na katerega začnejo veljati izvedbene določbe o zaščitnih elementih, in 
ne datum začetka veljavnosti direktive.
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Predlog spremembe 80
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Zaščitni elementi bodo razdeljeni po 
skupinah, ki bodo odražale značilnosti 
določenih izdelkov ali kategorij izdelkov. 
Šteli bodo za enakovredne, če bodo 
zagotavljali enako ali višjo raven 
učinkovitosti preverjanja istovetnosti, 
pristnosti, sledljivosti in nespreminjanja, 
pa tudi enako raven tehnične zahtevnosti 
za podvajanje. Ta točka se uporablja tudi 
za nov zaščitni element, kadar se z njim 
odstranjuje, nadomešča ali prekrije 
starega.

Or. en

Obrazložitev

Za vzpostavitev pristopa, ki bo temeljil na oceni tveganja, je treba zaščitne elemente 
kategorizirati glede na tveganje, povezano s ponarejanjem različnih vrst zdravil. Predlog 
spremembe zagotavlja, da je to mogoče na podlagi tehnološke nepristranskosti. Ta direktiva 
mora uvesti tudi različne kategorije enakovrednih ali višjih elementov v skladu s posebnimi 
merili za zagotovitev, da bodo izvirni in novi zaščitni elementi, ki se uporabljajo pri 
prepakiranju, res enakovredni ali višji.

Predlog spremembe 81
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Pri odstranjevanju, nadomeščanju ali 
prekrivanju zaščitnega elementa novi 
zaščitni elementi štejejo za enakovredne 
izvirnim zaščitnim elementom, kadar 
zagotavljajo enako raven učinkovitosti 
preverjanja istovetnosti, pristnosti, 
sledljivosti in nespreminjanja, pa tudi 
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enako raven tehnične zahtevnosti za 
podvajanje. 

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 9 iz poročila.

Predlog spremembe 82
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Zaščitni elementi morajo biti 
razdeljeni po skupinah, ki bodo odražale 
značilnosti določenih izdelkov ali 
kategorij izdelkov. Šteti morajo za 
enakovredne, če zagotavljajo enako raven 
učinkovitosti preverjanja edinstvene 
istovetnosti, pristnosti, sledljivosti in 
nespreminjanja, pa tudi enako raven 
tehnične zahtevnosti za podvajanje. Pri 
odstranjevanju, nadomeščanju ali 
prekrivanju zaščitnega elementa je treba 
nadomestiti enakovredni zaščitni element.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev popolne jasnosti bodo vrste zaščitnih elementov, ki omogočajo potrditev 
pristnosti in sledljivost posameznih zavitkov zdravil, le tiste, ki na edinstven način potrjujejo 
njihovo istovetnost.
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Predlog spremembe 83
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Nacionalni organi morajo zdravila 
brez recepta redno pregledovati v analizah 
tveganj. Glede na rezultate teh analiz se 
lahko zdravila brez recepta vključijo v 
področje uporabe Direktive 2001/83/ES. 
Zato imajo imetniki dovoljenja za promet 
pravico, da za svoja zdravila brez recepta 
uporabijo določbe iz te direktive, takoj ko 
ta začne veljati.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila brez recepta, ki morajo izpolnjevati zahteve iz te direktive, je treba posebno 
spremljati glede na rezultate analiz tveganja, ki jih opravijo nacionalni organi.

Amendment 84
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice morajo ob 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
same odločati o posebnih vidikih 
tehnologij proti ponarejanju, za katere 
menijo, da najbolj ustrezajo njihovim 
sistemom za distribucijo zdravil, ter pri 
tem upoštevati oznake pristnosti v skladu s 
to direktivo. 

Or. it

Obrazložitev

Ta direktiva bo zahtevala uporabo oznake pristnosti na ovojnini zdravil, da bodo lahko 
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trgovci na debelo in farmacevti preverili njihovo pristnost. Značilnosti varnostnega sistema 
bodo morale biti določene na nacionalni ravni glede na posebne potrebe nacionalnega 
sistema za distribucijo zdravil. Upoštevati bo treba nacionalne pobude, ki so se že izvajale ali 
se še izvajajo. 

Predlog spremembe 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Uporaba tehnologij, s katerimi je 
mogoče potrditi pristnost in ugotoviti 
sledljivost zdravil na ravni individualnega 
odmerka (t.j. kapsule, tablete ali tekočine 
v neposredni ovojnini, ki je ni možno 
odpreti brez vidnih poškodb), je tudi lahko 
v veliko pomoč pri boljšem spremljanju 
zdravil na trgu. 

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo tehnologij za potrjevanje pristnosti in ugotavljanje sledljivost zdravil na ravni 
individualnega odmerka, ki dopolnjujejo predlagane zaščitne elemente na ovojnini zdravil, bo 
mogoče hitro odkriti ponarejena zdravila, s tem pa dodatno zmanjšati zdravstvena in 
varnostna tveganja zaradi uporabe ponarejenih zdravil za bolnike.

Predlog spremembe 86
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice morajo ob 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 
prosto odločati o posebnih vidikih 
potrjevanja pristnosti zdravil, za katere 
menijo, da najbolj ustrezajo njihovemu 
sistemu distribucije zdravil, pri tem pa 
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upoštevati zaščitne elemente v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z direktivo bo treba na ovojnino zdravil dodati zaščitne elemente, ki bodo trgovcem 
na debelo in farmacevtom omogočali potrjevanje njihove pristnosti.  Posebne vidike 
potrjevanja pristnosti je treba opredeliti na nacionalni ravni v skladu s potrebami 
distribucijskega sistema zdravil v posamezni državi. Spoštovati bi morali nacionalne pobude, 
ki so že uvedene ali so v postopku uvajanja.

Predlog spremembe 87
Sylvana Rapti

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice morajo ob 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 
prosto odločati o posebnih vidikih 
potrjevanja pristnosti zdravil, za katere 
menijo, da najbolj ustrezajo njihovemu 
sistemu distribucije zdravil, pri tem pa 
upoštevati zaščitne elemente v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s to direktivo bo treba na ovojnino zdravil dodati zaščitne elemente, ki bodo 
trgovcem na debelo in farmacevtom omogočali potrjevanje njihove pristnosti. Posebne vidike 
potrjevanja pristnosti je treba opredeliti na nacionalni ravni v skladu s potrebami 
distribucijskega sistema zdravil v posamezni državi.
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Predlog spremembe 88
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Državam članicam bi bilo treba 
prepustiti, da v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi posebne vidike 
potrjevanja pristnosti zdravil obravnavajo 
tako, kot menijo, da je najbolje za njihov 
trg zdravil, ob upoštevanju zaščitnih 
elementov, določenih v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 89
Crescenzio Rivellini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice morajo skupaj z 
zainteresiranimi stranmi same odločati o 
posebnih vidikih tehnologij proti 
ponarejanju, za katere menijo, da najbolj 
ustrezajo njihovim sistemom za 
distribucijo zdravil, ter pri tem upoštevati 
oznake pristnosti v skladu s to direktivo.

Or. it

Obrazložitev

Ta direktiva bo zahtevala uporabo oznake pristnosti na ovojnini zdravil, da bodo lahko 
trgovci na debelo in farmacevti preverili njihovo pristnost.

Značilnosti varnostnega sistema bodo morale biti določene na nacionalni ravni glede na 
posebne potrebe nacionalnega sistema za distribucijo zdravil, da bi zagotovili najvišjo in 
najučinkovitejšo raven varovanja javnosti. Upoštevati bo treba nacionalne pobude, ki so se že 
izvajale ali se še izvajajo.
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Predlog spremembe 90
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
pakira zdravila, mora biti imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo. Da bi bili 
zaščitni elementi učinkoviti, lahko imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji.

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
pakira zdravila, mora biti imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo. Da bi bili 
zaščitni elementi učinkoviti, jih imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo ne sme 
odstraniti, nadomestiti ali prekriti. Razen 
v izrednih primerih, za katere veljajo 
strogi pogoji iz člena 54a(2), lahko 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
originalno škatlo zdravila zapakira v 
drugo ovojnino le, če prva ostane 
nedotaknjena in če se ohrani celovitost in 
funkcionalnost prvotnega varnostnega 
sistema skozi vso distribucijsko verigo.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi zagotovili optimalno varnost, ki si jo vsi želimo, se zdravilo ne bi smelo spreminjati. Ko 
zdravilo zapakira imetnik dovoljenja za promet, mora to ostati nedotaknjeno, dokler ne pride 
do bolnika, kot to zahteva evropska strategija za varnost hrane. Vendar je treba v nekaterih 
primerih ohraniti možnost, da se izvirno zdravilo zapakira v drugo ovojnino, pri tem pa se 
ohranijo njegovi izvirni zaščitni elementi.

Predlog spremembe 91
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
pakira zdravila, mora biti imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo. Da bi bili 
zaščitni elementi učinkoviti, lahko imetnik 

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
označuje in pakira zdravila ali spreminja 
oznake ali ovojnino, mora biti imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo. Da bi bili 
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dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji.

zaščitni elementi učinkoviti, lahko imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 10 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe 92
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
pakira zdravila, mora biti imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo. Da bi bili 
zaščitni elementi učinkoviti, lahko imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji.

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
označuje ali pakira zdravila ali spreminja 
oznake ali ovojnino zdravil, mora biti 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo. Da bi 
bili zaščitni elementi učinkoviti, lahko 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji. Strogi pogoji bi 
morali ustrezno ščititi pred vstopom 
ponarejenih zdravil v distribucijsko verigo
in odražati strogo dolžnost skrbnosti 
imetnika dovoljenja za proizvodnjo do 
izvirnega proizvajalca, imetnika 
dovoljenja za promet z zdravili in 
potrošnika zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Bolnike in druge udeležence v dobavni verigi je treba s pomočjo oznake na ovojnini izrecno 
obvestiti, da je bil izvirni zaščitni element odstranjen ali nadomeščen.
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Predlog spremembe 93
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ti imetniki dovoljenja za proizvodnjo 
morajo biti dosledno odgovorni za škodo, 
ki jo bolnikom povzročijo zdravila, ki so 
jih dali v promet in so ponarejena, kar 
zadeva njihovo istovetnost.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 94
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropska javnost se mora zavedati 
tveganj, kadar kupuje zdravila prek 
nezakonitih kanalov. Zlasti je treba 
spodbujati informativne kampanje na 
nacionalni in evropski ravni. Komisija bi 
morala skupaj z državami članicami 
sprejeti učinkovite ukrepe za boljšo 
ozaveščenost javnosti o nevarnostih 
kupovanja zdravil prek interneta.

Or. it

Obrazložitev

Internet je največji vir ponarejenih zdravil. Javnost je treba odločno odvračati od kupovanja 
zdravil po nezakonitih distribucijskih poteh, zato bi bilo zaželeno organizirati izobraževalne 
kampanje o tem tako na nacionalni kot na evropski ravni.
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Predlog spremembe 95
Crescenzio Rivellini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropska javnost se mora zavedati 
tveganj, zlasti za zdravje, kadar kupuje 
zdravila prek nezakonitih kanalov. Zlasti 
je treba spodbujati informativne 
kampanje na nacionalni in evropski 
ravni. Komisija bi morala skupaj z 
državami članicami sprejeti učinkovite 
ukrepe za boljšo ozaveščenost javnosti o 
nevarnostih kupovanja zdravil prek 
interneta.

Or. it

Obrazložitev

Internet je največji vir ponarejenih zdravil. Javnost je treba odločno odvračati od kupovanja 
zdravil po nezakonitih distribucijskih poteh, zato bi bilo zaželeno organizirati izobraževalne 
kampanje o tem tako na nacionalni kot na evropski ravni.  

Predlog spremembe 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropske državljane je treba 
seznaniti s tveganji, povezanimi s 
kupovanjem zdravil pri nezakonitih 
dobaviteljih. Vse informacijske kampanje 
morajo biti organizirane na ravni držav 
članic in na ravni Evropske unije. 
Komisija in države članice morajo sprejeti 
ukrepe za ozaveščanje javnosti o 
tveganjih, povezanih s kupovanjem zdravil 
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prek interneta.  

Or. ro

Obrazložitev

Državljani, ki kupujejo zdravila pri nezakonitih dobaviteljih, ne morejo biti tako dobro 
obveščeni o tveganjih za zdravje, ki so s tem povezana, kot medicinska stroka. Informacijska 
kampanja bi lahko potrošnike odvrnila od kupovanja zdravil prek nezakonitih kanalov, če bi 
prejeli strokovne informacije o morebitnih tveganjih, ki so s tem povezana. 

Predlog spremembe 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropski državljani morajo biti 
pozorni na tveganja, povezana z 
naročanjem zdravil pri nezakonitih 
dobaviteljih. Zlasti bi bilo treba spodbujati 
ukrepe za obveščanje javnosti v državah 
članicah in po Evropi. Komisija in države 
članice morajo sprejeti ukrepe za večjo 
ozaveščenost javnosti o tveganjih, 
povezanih s kupovanjem zdravil prek 
interneta.

Or. en

Predlog spremembe 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropske državljane je treba 
seznaniti s tveganji, povezanimi z 
naročanjem zdravil pri nezakonitih 
dobaviteljih. Zlasti je treba spodbujati 
kampanje ozaveščanja na ravni držav 
članic in na ravni Evropske unije. 
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Komisija mora skupaj z državami 
članicami sprejeti ukrepe za večjo 
ozaveščenost javnosti o tveganjih, 
povezanih s kupovanjem zdravil prek 
interneta.

Or. en

Obrazložitev

Internet je poglavitni vir ponarejenih zdravil. Državljane je treba odločno odvrniti od 
naročanja zdravil prek nezakonitih kanalov. Zato je treba spodbuditi kampanje ozaveščanja 
na to temo v državah članicah in na ravni EU.

Predlog spremembe 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Komisija in države članice morajo 
sprejeti ukrepe, kot so na primer 
kampanje ozaveščanja, s katerimi bodo 
širšo javnost bolje seznanile s tveganji, 
povezanimi s kupovanjem zdravil prek 
interneta.

Or. fr

Obrazložitev

Internet je glavni vir prometa s ponarejenimi zdravili. Državljane bi bilo treba odločno 
odvrniti od kupovanja zdravil prek nezakonitih kanalov.

Predlog spremembe 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponarejene aktivne farmacevtske (12) Ponarejene aktivne farmacevtske 
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učinkovine pomenijo tveganje za aktivne 
farmacevtske učinkovine slabše kakovosti. 
To tveganje je treba odpraviti. Predvsem 
morajo proizvajalci zdravil sami ali prek 
organa, pooblaščenega za to, zagotoviti, 
da proizvajalec, ki jim dobavlja aktivne 
farmacevtske učinkovine, ravna v skladu z 
dobro proizvodno prakso.

učinkovine pomenijo tveganje za aktivne 
farmacevtske učinkovine slabše kakovosti. 
To tveganje je treba odpraviti z združitvijo 
učinkovitega inšpekcijskega sistema in 
sistema za zagotavljanje sledljivosti 
aktivnih farmacevtskih učinkovin. 
Predvsem morajo proizvajalci zdravil sami
zagotoviti, da proizvajalec, ki jim dobavlja 
aktivne farmacevtske učinkovine, ravna v 
skladu z dobro proizvodno prakso

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev ustreznega varovanja javnega zdravja morajo pristojni organi v državah 
članicah pregledovati proizvodne obrate v sodelovanju z agencijo EMEA.  V primerih, ko je 
več različnih zasebnih akreditiranih organov, bi se pojavila negotovost glede učinkovitosti 
inšpekcijskih pregledov in zmeda glede tega, kdo je odgovoren za zagotavljanje točnosti 
ugotovitev inšpekcijskih pregledov, poleg tega bi bil tudi dvoumen odnos med podjetji, v 
katerih poteka inšpekcijski pregled, in inšpekcijskimi organi, zaradi česar bi obstajala 
nevarnost korupcije.

Predlog spremembe 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin v tretjih državah 
je treba zagotoviti, da pravila za 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti.

(13) Za zagotovitev ustreznega varovanja 
javnega zdravja mora biti proizvodnja
aktivnih farmacevtskih učinkovin skladna z 
dobro proizvodno prakso in s podatki, 
navedenimi ali priloženimi v vlogi za 
dovoljenje za promet, ne glede na to, ali se 
te učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. Zato je treba v zvezi s 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin v tretjih državah, namenjenih za 
zdravila, ki se tržijo v Uniji, na podlagi 
rednih obveznih inšpekcijskih pregledov 
in izvrševanj s strani pristojnih organov 
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Unije ali organov s sporazumi o 
vzajemnem priznavanju, ki zajemajo 
veljavne aktivne farmacevtske učinkovine, 
zagotoviti, da proizvodnja poteka v skladu 
z omenjenima zahtevama.

Or. en

Obrazložitev

Gotovost, kar zadeva vir in kakovost aktivnih farmacevtskih učinkovin, je bistvenega pomena.
Da se zagotovi skladnost z dobro proizvodno prakso, je treba redno izvajati temeljite 
inšpekcijske preglede proizvodnih obratov.

Predlog spremembe 102
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin v tretjih državah 
je treba zagotoviti, da pravila za 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti. 

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin ali pomožnih 
snovi v tretjih državah je treba zagotoviti, 
da pravila za proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin ali pomožnih 
snovi, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za pomožne snovi, ki ne izvirajo iz farmacevtske industrijske panoge, se ne morejo 
uporabljati načela dobre proizvodne prakse. Veliko pomožnih snovi na primer izvira iz 
prehrambene industrije. V tem sektorju so tudi ukrepi za zagotavljanje kakovosti, na primer 
veljavni ukrepi za izdelke, pri katerih lahko obstaja tveganje za TSE. Poleg tega so lahko 
podlaga za zagotavljanje varnosti sektorja zdravil. Ker se je poskušalo ukrepe teh dveh 
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sektorjev ločiti, so takratne izkušnje jasno pokazale, da to ne deluje.

Predlog spremembe 103
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin v tretjih državah 
je treba zagotoviti, da pravila za 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti.

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin v tretjih državah 
je treba zagotoviti, da pravila za 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti. 
Farmacevtske pomožne snovi, ki niso 
aktivne farmacevtske učinkovine in ki se 
uporabljajo v proizvodnji zdravil, mora 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ustrezno nadzorovati, tako da jih preveri 
in potrdi, da so primerne za uporabo v 
proizvodnji zdravil v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse ter da preverjanje 
zagotavlja ustrezno raven varovanja 
javnega zdravja.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev pomožnih snovi v področje uporabe je pomembna, vendar jih je treba obravnavati 
ločeno od aktivnih farmacevtskih učinkovin. Za te snovi morajo veljati tudi posebne zahteve, 
ki so drugačne od zahtev za aktivne farmacevtske učinkovine. Imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo je odgovoren za zagotavljanje kakovosti pomožnih snovi, ki mora ustrezati 
svojemu namenu, ta določba pa je že vključena v dobro proizvodno prakso EU za zdravila za 
uporabo v humani medicini1.

                                               
1 Direktiva Komisije 2003/94/ES z dne 8. oktobra 2003 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse v 
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Predlog spremembe 104
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Aktivne farmacevtske učinkovine, 
proizvedene v obratih v tretjih državah, je 
treba ne le inšpekcijsko pregledovati 
zaradi kršenja pravil, temveč je treba pri 
njih opravljati tudi analize tveganj in 
ciljno usmerjene inšpekcijske preglede na 
podlagi obveščevalnih podatkov ter 
preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 12 iz poročila.

Predlog spremembe 105
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Kjer dobra proizvodna praksa za 
pomožne snovi ali enakovredni sistemi že 
obstajajo in so dobro urejeni, se jih 
upošteva v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Za pomožne snovi, ki se uporabljajo drugod, na primer v hrani, že obstajajo sistemi, 
enakovredni dobri proizvodni praksi, kot so sistem HACCP in/ali standard 

                                                                                                                                                  
zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v humani medicini v preskušanju (UL L 
262, 14.10.2003, str. 22–26).
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ISO9001/ISO22000 ter obvezni certifikat kakovosti EDQM. Poleg tega je med farmacevtskimi 
proizvajalci po svetu že dobro uveljavljena proizvodna praksa EFfCI (za kozmetične 
sestavine) pri pregledovanju proizvajalcev pomožnih izdelkov. Ti sistemi bi morali zadoščati 
za izpolnjevanje njihovih meril varnosti in kakovosti. Nova obvezna dobra proizvodna praksa 
za te pomožne snovi ne bi zagotovila dodatne varnosti za bolnike.

Predlog spremembe 106
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za lažje izvrševanje in nadzorovanje 
pravil Skupnosti v zvezi z zdravilnimi 
učinkovinami, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi, morajo proizvajalci ali uvozniki teh 
učinkovin priglasiti svoje dejavnosti.

(14) Za lažje izvrševanje in nadzorovanje 
pravil Skupnosti v zvezi z zdravilnimi 
učinkovinami, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi, morajo proizvajalci, uvozniki ali 
distributerji teh učinkovin priglasiti svoje 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 107
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Pri spletnem naročanju zdravil je 
bilo večkrat ugotovljeno, da so ta 
ponarejena. V skladu z določbami 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
zlasti njenega člena 168, so države članice 
pristojne za ureditev distribucije zdravil 
na zadnji stopnji trgovanja, zlasti v 
lekarnah. To vključuje tudi ureditev 
distribucije zdravil po pošti in prek 
interneta. Sodna praksa Sodišča državam 
članicam omogoča, da v okviru široke 
diskrecijske pravice, ki jo imajo zaradi 
nevarnosti, povezanih s tem načinom 
distribucije, popolnoma prepovejo dobavo 
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zdravil, ki se izdajo na recept, po pošti.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati veljavno razdelitev pristojnosti. Predpise, ki se uporabljajo za 
lekarne in distribucijo zdravil na zadnji stopnji trgovanja, določijo države članice. V veliki 
večini držav članic je prepovedano, da bi se zdravila, ki se izdajajo na recept, prodajala po 
pošti, kar je potrdilo tudi Sodišče.

Predlog spremembe 108
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se zagotovi podobna raven 
varovanja zdravja ljudi v vsej Skupnosti in 
prepreči izkrivljanje na notranjem trgu, je 
treba okrepiti usklajena načela in smernice 
za inšpekcijske preglede imetnikov 
dovoljenj za proizvodnjo zdravil in promet 
na debelo z zdravili ter proizvajalcev 
zdravilnih učinkovin. To mora prispevati 
tudi k zagotavljanju delovanja veljavnih 
sporazumov o vzajemnem priznavanju, ki 
temeljijo na učinkovitih in primerljivih 
inšpekcijskih pregledih ter izvrševanju v 
vsej Skupnosti.

(15) Da se zagotovi podobna raven 
varovanja zdravja ljudi v vsej Skupnosti in 
prepreči izkrivljanje na notranjem trgu, je 
treba okrepiti usklajena načela in smernice 
za inšpekcijske preglede imetnikov 
dovoljenj za proizvodnjo zdravil in promet
na debelo z zdravili ter proizvajalcev in 
distributerjev zdravilnih učinkovin. To 
mora prispevati tudi k zagotavljanju 
delovanja veljavnih sporazumov o 
vzajemnem priznavanju, ki temeljijo na 
učinkovitih in primerljivih inšpekcijskih 
pregledih ter izvrševanju v vsej Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 109
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice morajo uvesti 
učinkovite kazni za dejanja, povezana s 



AM\807493SL.doc 43/50 PE439.406v01-00

SL

ponarejanjem zdravil. Te kazni morajo 
biti vsaj enakovredne tistim, ki se 
ponavadi uporabljajo za nezakonita 
dejanja, povezana z narkotiki. Komisija 
lahko pripravi splošne smernice za 
tovrsten učinkovit sistem kazenskih 
sankcij. V Direktivo 2001/83/ES je treba 
vključiti posebne določbe za izvrševanje 
zahtev glede novih zaščitnih elementov. 
Za zdravila z dovoljenjem ali drugače 
zakonita zdravila, ki imajo kakovostne 
napake zaradi napak v proizvodnji ali 
nadaljnjega ravnanja, se uporablja 
ustrezna zakonodaja Unije ali nacionalna 
zakonodaja. 

Or. en

Predlog spremembe 110
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Za delovanje notranjega trga je 
treba uvesti zaščitne elemente za zdravila, 
usklajene na ravni Evropske unije. 
Tehnično izvedbo teh elementov in 
oblikovanje poskusnih metod pa je treba v 
skladu z načelom subsidiarnosti prepustiti 
državam članicam.

Or. de

Obrazložitev

Samo države članice bi morale biti pristojne za tehnično izvedbo postopkov preverjanja. S 
tem se zagotovi, da najdene rešitve ustrezajo in so prilagojene nacionalnim distribucijskim 
sistemom.
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Predlog spremembe 111
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

(16) V skladu s členom 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije se pravila in 
splošna načela, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije, določijo vnaprej z 
uredbo, sprejeto po rednem zakonodajnem 
postopku. Do sprejetja nove uredbe in 
glede na nujnost čimprejšnjega sprejetja 
in izvajanja te direktive bi morale države 
članice izvajati nadzor v skladu z 
določbami Sklepa Sveta 1999/468/ES z 
dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov 
za uresničevanje Komisiji podeljenih 
pooblastil, če so te določbe skladne s 
spremenjenimi pogodbami. Vendar je 
treba sklicevanja na te določbe 
nadomestiti s sklicevanji na pravila in 
načela v novi uredbi, takoj ko bo začela 
veljati.

Or. en

Predlog spremembe 112
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija mora biti predvsem 
pooblaščena za sprejemanje ukrepov glede
zaščitnih elementov na ovojnini zdravil, ki 
se izdajajo na recept, in za sprejemanje 
podrobnih pravil za zdravila, ki se vnesejo 
brez dajanja v promet. Ker gre za ukrepe 
splošnega dosega, namenjene 
spreminjanju nebistvenih določb z 

(17) Komisija mora biti predvsem 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije glede zaščitnih 
elementov ali katerih koli drugih 
tehničnih instrumentov, ki lahko potrdijo 
istovetnost zdravila na ovojnini zdravil, ki 
se izdajajo na recept, in za sprejemanje 
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dopolnitvijo, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

podrobnih pravil za zdravila, ki se vnesejo 
brez dajanja v promet. Vzpostaviti je treba 
standardizirano obliko zaščitnega 
elementa ali standardizirani zaščitni 
ukrep Unije.  

Or. en

Obrazložitev

V sklopu sedanjih razprav se obravnavajo le določeni tipi kodifikacije. Upoštevati je tudi 
treba, da standardizirani zaščitni ukrep ni nujno zaščitni element, kot je 2D črtna koda ali 
koda RFID, lahko pa bi bil tudi zaščitni ukrep, kot je posebni hologram ali lak. Takšna rešitev 
bi bila lahko cenejša in tehnično lažje izvedljiva.

Predlog spremembe 113
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija mora biti predvsem 
pooblaščena za sprejemanje ukrepov glede
zaščitnih elementov na ovojnini zdravil, ki 
se izdajajo na recept, in za sprejemanje 
podrobnih pravil za zdravila, ki se vnesejo 
brez dajanja v promet. Ker gre za ukrepe 
splošnega dosega, namenjene 
spreminjanju nebistvenih določb z 
dopolnitvijo, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(17) Komisija mora biti predvsem 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije glede zaščitnih 
elementov na ovojnini zdravil, ki se 
izdajajo na recept, in za sprejemanje 
podrobnih pravil za zdravila, ki se vnesejo 
brez dajanja v promet.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se tako imenovani postopek komitologije uskladi z novim 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Predlog spremembe 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Najkasneje 36 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive je treba postopek 
sledljivosti zdravil uskladiti na ravni 
Skupnosti. Tako mora biti na posamezni 
ovojnini vsakega zdravila jasno navedena 
serijska številka. 

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se uskladijo postopki sledljivosti zdravil, tako da bodo ustrezno in 
funkcionalno izpolnili pričakovanja in zahteve medicinske stroke in bolnikov.

Predlog spremembe 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice bi morale sodelovati 
pri izvajanju veljavnih omejitev v zvezi z 
nezakonito trgovino z zdravili, med 
drugim prek Europola.

Or. en
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Predlog spremembe 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice bi morale sodelovati, 
tudi prek Europola, za še večjo omejitev 
dobave zdravil prek interneta.

Or. en

Obrazložitev

Možnosti za sodelovanje med državami članicam pri reševanju vprašanja nezakonite dobave 
zdravil prek interneta, vključno z izmenjavo najboljše prakse in tehnološkega znanja, so 
velike. Tako sodelovanje bi moralo vključevati Europol, ki ima precejšnje izkušnje na 
področju kibernetske kriminalitete v Evropi.

Predlog spremembe 117
Sylvana Rapti

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice bi morale sodelovati 
prek služb Europola za še večjo omejitev 
nezakonite dobave zdravil prek interneta. 

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje med državami članicami, vključno z izmenjavo primerov najboljše prakse, je zelo 
pomembno pri odpravi nezakonite dobave zdravil prek interneta. Europol ima obsežno 
strokovno znanje na področju kibernetske kriminalitete.
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Predlog spremembe 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice morajo sodelovati 
prek Europola in drugih organov pri 
uveljavljanju obstoječih predpisov za 
omejitev nezakonite dobave zdravil prek 
interneta.

Or. ro

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba izkušnje Europola in razpoložljive infrastrukture, na primer pri 
nadzoru prometa z nezakonitimi zdravili v Evropski uniji.

Predlog spremembe 119
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale sodelovati med 
seboj in z Europolom za še večjo omejitev 
nezakonite dobave zdravil prek interneta. 

Or. it

Obrazložitev

Sodelovanje med državami članicami v boju proti nezakoniti distribuciji zdravil prek interneta 
je zelo razvejano in vključuje na primer izmenjavo najboljše prakse in tehnološkega znanja.
To sodelovanje bi moralo vključevati tudi Europol, ki je pridobil že veliko izkušenj na 
področju kaznivih dejanj na spletnih straneh.
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Predlog spremembe 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Pri spletnem naročanju zdravil je 
bilo večkrat ugotovljeno, da so ta 
ponarejena. V skladu z določbami 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
zlasti njenega člena 168, so države članice 
pristojne za ureditev distribucije zdravil 
na zadnji stopnji trgovanja, zlasti v 
lekarnah. To vključuje tudi ureditev 
distribucije zdravil po pošti in prek 
interneta. Sodna praksa Sodišča državam 
članicam omogoča, da v okviru široke 
diskrecijske pravice, ki jo imajo zaradi 
nevarnosti, povezanih s tem načinom 
distribucije, popolnoma prepovejo dobavo 
zdravil, ki se izdajo na recept, po pošti.

Or. de

Predlog spremembe 121
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Pri spletnem naročanju zdravil je 
bilo večkrat ugotovljeno, da so ta 
ponarejena. V skladu z določbami 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
zlasti njenega člena 168, so države članice 
pristojne za ureditev distribucije zdravil 
na zadnji stopnji trgovanja, zlasti v
lekarnah. To vključuje tudi ureditev 
distribucije zdravil po pošti in prek 
interneta. Sodna praksa Sodišča državam 
članicam omogoča, da v okviru široke 
diskrecijske pravice, ki jo imajo zaradi 
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nevarnosti, povezanih s tem načinom 
distribucije, popolnoma prepovejo dobavo 
zdravil, ki se izdajo na recept, po pošti.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati veljavno razdelitev pristojnosti. Predpise, ki se uporabljajo za 
lekarne in distribucijo zdravil na zadnji stopnji trgovanja, določijo države članice. V veliki 
večini držav članic je prepovedano, da bi se zdravila, ki se izdajajo na recept, prodajala po 
pošti, kar je potrdilo tudi Sodišče (Sodba z dne 11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Predlog spremembe 122
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Za delovanje notranjega trga je 
treba uvesti zaščitne elemente za zdravila, 
usklajene na ravni Evropske unije. 
Tehnično izvedbo teh elementov in 
oblikovanje poskusnih metod pa je treba v 
skladu z načelom subsidiarnosti prepustiti 
državam članicam.

Or. de

Obrazložitev

Samo države članice bi morale biti pristojne za tehnično izvedbo postopkov preverjanja. S 
tem se zagotovi, da najdene rešitve ustrezajo in so prilagojene nacionalnim distribucijskim 
sistemom.


