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Pozměňovací návrh 123
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový 
bod 2a, který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem: 
Jakýkoliv léčivý přípravek, jeho součást, 
pomocná látka či složka, u nichž došlo 
k úmyslnému a/nebo podvodnému 
zkreslení:

Or. en

Odůvodnění

Začlenění formální definice dodá ustanovením této směrnice větší právní jistotu a umožní 
členským státům prosazovat je jednotnějším způsobem prostřednictvím administrativních 
opatření a trestních sankcí. V definici by měl být obsažen pojem „úmyslného“ padělání nebo 
zkreslování.

Pozměňovací návrh 124
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový 
bod 2a, který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem: 
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Jakýkoliv léčivý přípravek, u něhož došlo 
k podvodnému a úmyslnému zkreslení:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba doplnit jasnou definici „padělaného léčivého přípravku“. Měla by být použita 
definice, která vychází z návrhu pracovní skupiny pro boj proti padělání léčivých přípravků 
(IMPACT) Světové zdravotnické organizace, s cílem zajistit i nadále jednotnou mezinárodní 
spolupráci. Tato směrnice by se měla zaměřit na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by 
řešit možné problémy spojené s právy duševního vlastnictví či patentovými právy.

Pozměňovací návrh 125
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový 
bod 2a, který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem: 

Jakýkoliv léčivý přípravek, u něhož došlo 
k úmyslnému padělání jeho:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty a jednoznačnosti je třeba přijmout definici padělaných léčivých 
přípravků, neboť v současné době není zcela jasné, co se jimi rozumí. Tato směrnice by se 
měla zaměřit na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by řešit možné problémy spojené 
s právy duševního vlastnictví, patentovými právy či výrobními vadami.
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Pozměňovací návrh 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový 
bod 2a, který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem: 
Jakýkoliv léčivý přípravek, u něhož došlo 
k úmyslnému padělání jeho: 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 16 předložený zpravodajkou. V zájmu 
právní jistoty a jednoznačnosti je třeba přijmout definici padělaného léčivého přípravku, 
neboť v současné době není zcela jasné, co se jím rozumí. Tato směrnice by se měla zaměřit 
na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by řešit možné problémy spojené s právy duševního 
vlastnictví, patentovými právy či výrobními vadami. 

Pozměňovací návrh 127
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový 
bod 2a, který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem:
Jakýkoliv léčivý přípravek, u něhož došlo 
k úmyslnému padělání jeho:

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový 
bod 2a, který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem: 
Jakýkoliv léčivý přípravek s nesprávným 
nebo zavádějícím uvedením:

Or. en

Odůvodnění

Drobná změna pozměňovacího návrhu 16 předloženého zpravodajkou. Definice padělaného 
léčivého přípravku by neměla odkazovat pouze na nesprávné, ale i na zavádějící údaje.

Pozměňovací návrh 129
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se vkládá nový bod 2a, 
který zní:
2a. Padělaným léčivým přípravkem:

Jakýkoli léčivý přípravek s nepravdivým 
uvedením:

Or. it

Odůvodnění

Doplnění odkazu na příbalový leták v zájmu upřesnění a pečlivosti.
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Pozměňovací návrh 130
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikačních údajů, včetně 
jakéhokoliv zavádějícího tvrzení 
v souvislosti s jeho obalem a označením, 
názvem, složením z hlediska všech složek, 
síly nebo dalších prvků; a/nebo 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba doplnit jasnou definici „padělaného léčivého přípravku“. Měla by být použita 
definice, která vychází z návrhu pracovní skupiny pro boj proti padělání léčivých přípravků 
(IMPACT) Světové zdravotnické organizace, s cílem zajistit i nadále jednotnou mezinárodní 
spolupráci. Tato směrnice by se měla zaměřit na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by 
řešit možné problémy spojené s právy duševního vlastnictví či patentovými právy.

Pozměňovací návrh 131
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikačních údajů, k nimž patří 
obal, označení, název a složení z hlediska 
jednotlivých složek, včetně složek obalu, 
pomocných látek a účinných složek, a 
jejich množství; a/nebo

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu právní jistoty a jednoznačnosti je třeba přijmout definici padělaných léčivých 
přípravků, neboť v současné době není zcela jasné, co se jimi rozumí. Tato směrnice by se 
měla zaměřit na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by řešit možné problémy spojené 
s právy duševního vlastnictví, patentovými právy či výrobními vadami.

Pozměňovací návrh 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikačních údajů, k nimž patří 
obal, označení, název a složení z hlediska 
jednotlivých složek, včetně pomocných 
látek a účinných složek, a jejich množství; 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 16 předložený zpravodajkou. V zájmu 
právní jistoty a jednoznačnosti je třeba přijmout definici padělaného léčivého přípravku, 
neboť v současné době není zcela jasné, co se jím rozumí. Tato směrnice by se měla zaměřit 
na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by řešit možné problémy spojené s právy duševního 
vlastnictví, patentovými právy či výrobními vadami. 

Pozměňovací návrh 133
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikačních údajů, včetně obalu 
a označení, názvu, složení z hlediska 
všech složek a síly; a/nebo 
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Or. en

Odůvodnění

Začlenění formální definice dodá ustanovením této směrnice větší právní jistotu a umožní 
členským státům prosazovat je jednotnějším způsobem prostřednictvím administrativních 
opatření a trestních sankcí. V definici by měl být obsažen pojem „úmyslného“ padělání nebo 
zkreslování.

Pozměňovací návrh 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikačních údajů, včetně obalu 
a označení, názvu, složení z hlediska 
všech složek a síly; a/nebo 

Or. en

Odůvodnění

Drobná změna pozměňovacího návrhu 16 předloženého zpravodajkou. Definice padělaného 
léčivého přípravku by neměla odkazovat pouze na padělání, ale i na zavádějící údaje.

Pozměňovací návrh 135
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vlastností, mezi něž patří i obal, 
označení, název a receptura, pokud jde 
o účinné složky léčivého přípravku a 
jejich množství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 136
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikačních údajů, včetně obalu, 
označení a příbalového letáku, názvu, 
složení z hlediska veškerých složek a síly; 
a/nebo

Or. it

Odůvodnění

Doplnění odkazu na příbalový leták v zájmu upřesnění a pečlivosti.

Pozměňovací návrh 137
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) původu, včetně jakéhokoliv 
zavádějícího tvrzení o výrobci, zemi 
výroby, zemi původu, držiteli povolení 
k uvádění přípravku na trh nebo 
distribučním řetězci; a/nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výroby, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele rozhodnutí 
o registraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele povolení k uvádění 
přípravku na trh; a/nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele povolení k uvádění 
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přípravku na trh; a/nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele povolení k uvádění 
přípravku na trh; a/nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele povolení k uvádění 
na trh; a/nebo 

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) původu, včetně výrobce, země původu
a držitele povolení k uvádění na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) historie, včetně záznamů a dokumentů 
vztahujících se k distribučním kanálům. 
To se týká samotného přípravku, nádoby 
na něj či jiného obalu nebo údajů na 
etiketě.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) historie, včetně registrů a dokumentace, 
které umožňují identifikovat distribuční 
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řetězec. 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) historie, včetně záznamů a 
dokumentace, které umožňují 
identifikovat distribuční řetězec.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) původu, včetně záznamů a 
dokumentace týkajících se identifikace 
distribučního řetězce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) historie, včetně záznamů a dokumentů 
týkajících se distribučních kanálů.

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) historie, včetně záznamů a dokumentů 
týkajících se distribučních kanálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) historie, včetně záznamů a dokumentů 
týkajících se distribučních kanálů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise tuto definici ve spolupráci 
s agenturou a orgány členských států 
aktualizuje, a to na základě technického a 
vědeckého pokroku a mezinárodních 
dohod.
Tato definice se nevztahuje na porušení 
právních předpisů v oblasti práv 
duševního či průmyslového vlastnictví či 
patentových práv.
Tato definice se nevztahuje na neúmyslné 
výrobní vady.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna tuto definici 
aktualizovat na základě technického a 
vědeckého pokroku a na základě 
mezinárodních dohod.
Tato definice se nevztahuje na porušení 
právních předpisů v oblasti práv 
duševního či průmyslového vlastnictví či 
patentových práv.
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Tato definice se nevztahuje na výrobní 
vady.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise tuto definici upraví v souladu 
s technickým a vědeckým pokrokem a 
mezinárodními dohodami.
Tato definice se nevztahuje na porušení 
právních předpisů v oblasti práv 
průmyslového vlastnictví.
Tato definice se nevztahuje na výrobní 
vady. 

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato definice se nevztahuje na porušení 
právních předpisů v oblasti práv 
duševního či průmyslového vlastnictví či 
patentových práv.

Or. it
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Pozměňovací návrh 155
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato definice se nevztahuje na porušení 
právních předpisů v oblasti práv 
duševního či průmyslového vlastnictví či 
patentových práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 a – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato definice se nevztahuje na porušení 
právních předpisů v oblasti práv 
duševního či průmyslového vlastnictví či 
patentových práv. 

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) V článku 1 se za bod 2a vkládá nový 
bod 2b, který zní:
2b. Účinnou látkou použitou jako výchozí 
surovina:
Jakákoliv látka nebo směs látek, jež mají 
být použity pro výrobu léčivého přípravku 
a které se po použití ve výrobě stanou 
účinnou složkou tohoto přípravku. 
Účelem těchto látek je docílit 
farmakologického účinku či jiného 
přímého účinku při diagnóze, léčebné 
kúře, zmírňování symptomů, léčbě nebo 
předcházení onemocnění nebo ovlivnit 
strukturu a funkci těla.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod - 1 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b) V článku 1 se za bod 3 vkládá nový 
bod 3a, který zní:
3a. Pomocnou látkou: 
Složka lékové formy, která není účinnou 
látkou. Pomocné látky zahrnují plnidla, 
rozvolňovadla, lubrikanty, barviva, 
antioxidanty, konzervační přísady, 
adjuvanty, stabilizátory, zahušťovadla, 
emulgátory, přísady zvyšující rozpustnost, 
přísady zesilující permeaci, látky pro 
úpravu chuti a vůně, jakož i složky vnější 
vrstvy léčivých přípravků, např. 
želatinových tobolek.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba definovat pomocné látky, jelikož jsou nezbytnou součástí konečného léčivého 
přípravku. Tato definice je v souladu s pokyny týkajícími se pomocných látek Výboru pro 
humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky. 

Pozměňovací návrh 159
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. Obchodem s léčivými přípravky: 17a. Zprostředkovatelskou činností třetí 
strany v obchodu s léčivými přípravky a 
jejich zprostředkování:

Veškeré činnosti, které zahrnují jednání o 
prodeji nebo nákupu léčivých přípravků 
nezávisle jménem jiné osoby, nebo 
účtování či zprostředkování léčivých 
přípravků, kromě výdeje léčivých 
přípravků veřejnosti, a nespadající do 
definice distribuce.

Veškeré činnosti spojené s nákupem a 
prodejem léčivých přípravků, vyjma jejich 
dodávání veřejnosti a velkoobchodní 
distribuce, jak vymezuje odstavec 17 
tohoto článku, které nezahrnují fyzické 
nakládání s těmito produkty a jež jsou 
vykonávány formou nezávislého 
vyjednávání jménem jiné fyzické nebo 
právnické osoby nebo subjektu podle 
vnitrostátních předpisů.

Or. es

Odůvodnění

This definition includes in pharmacutical legislation bodies which perform brokering and 
negotiation services in the buying and selling of medicinal products.   It is important to 
highlight, and therefore include in the definition, that these bodies do not under any 
circumstances have physical possession of those medicinal products or store them in any 
form. This means that they do not have their own storage facilities. 

Furthermore, those bodies can perform these tasks for national agencies or other types of 
organisation that may be authorised under national law to procure or supply medicinal 
products (e.g. for third country healthcare systems), which means that they should be 
accommodated as part of the definition.
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Pozměňovací návrh 160
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„17a. Obchodem s léčivými přípravky: „17a. Obchodem:

Veškeré činnosti, které zahrnují jednání 
o prodeji nebo nákupu léčivých přípravků 
nezávisle jménem jiné osoby, nebo 
účtování či zprostředkování léčivých 
přípravků, kromě výdeje léčivých 
přípravků veřejnosti, a nespadající do 
definice distribuce.“

Veškeré činnosti, které zahrnují nezávislé
jednání jménem jiné osoby o prodeji nebo 
nákupu léčivých přípravků či účinných 
složek léčivých přípravků nebo účtování 
léčivých přípravků či účinných složek 
léčivých přípravků, kromě jejich výdeje 
veřejnosti, a které nespadají do definice 
distribuce.“

Or. en

Odůvodnění

Neobchoduje se pouze s léčivými přípravky, ale také s jejich účinnými složkami. Je proto 
důležité je v textu výslovně uvést.

Pozměňovací návrh 161
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„17a. Obchodem s léčivými přípravky: „17a. Obchodem:

Veškeré činnosti, které zahrnují jednání 
o prodeji nebo nákupu léčivých přípravků 
nezávisle jménem jiné osoby, nebo 
účtování či zprostředkování léčivých 
přípravků, kromě výdeje léčivých 
přípravků veřejnosti, a nespadající do 

Veškeré činnosti, které zahrnují nezávislé
jednání jménem jiné osoby o prodeji nebo 
nákupu léčivých přípravků či účinných 
složek léčivých přípravků nebo účtování 
léčivých přípravků či účinných složek 
léčivých přípravků, kromě jejich výdeje 
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definice distribuce.“ veřejnosti, a které nespadají do definice 
distribuce.“

Or. de

Odůvodnění

Neobchoduje se pouze s léčivými přípravky, ale také s jejich účinnými složkami. Je proto 
důležité je v textu výslovně uvést.

Pozměňovací návrh 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:
17b. Osobami oprávněnými vydávat léčivé 
přípravky:
Osoby nebo subjekty, které jsou držiteli 
povolení distribuce, aniž by tím byly 
dotčeny osoby nebo subjekty, na něž se 
vztahuje výjimka z povolení k vydávání 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Do směrnice by se měla zahrnout definice vysvětlující pojem „osoby oprávněné vydávat léčivé 
přípravky“, který se ve stávající směrnici 2001/83/ES používá, aniž by byl definován. V zájmu 
zajištění účinné ochrany před padělanými léky by měli být všichni přímí i nepřímí účastníci 
dodavatelského řetězce jednoznačně definováni.
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Pozměňovací návrh 163
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:
17b. Osobami oprávněnými vydávat léčivé 
přípravky: 
Osoby nebo subjekty, které jsou držiteli 
povolení distribuce, aniž by tím byly 
dotčeny osoby nebo subjekty, na něž se 
vztahuje výjimka z povolení k vydávání 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Do směrnice by se měla zahrnout definice vysvětlující pojem „osoby oprávněné vydávat léčivé 
přípravky“, který se ve stávající směrnici 2001/83/ES používá, aniž by byl definován. Má-li se 
účinně zabránit proniknutí padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského 
řetězce, měly by být všechny subjekty zapojené do dodavatelského řetězce přesně vymezeny. 

Pozměňovací návrh 164
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:
17b. Zprostředkováním:
Veškeré činnosti spojené s prodejem nebo 
nákupem léčivých přípravků nebo 
účinných složek léčivých přípravků, 
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kromě maloobchodní a velkoobchodní 
distribuce vymezené v bodě 17 tohoto 
článku, které nezahrnují fyzické 
zacházení s přípravky a jež jsou 
vykonávány nezávisle jménem jiné 
právnické nebo fyzické osoby.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi obchodem a zprostředkováním.

Pozměňovací návrh 165
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:
17b. Zprostředkováním:
Veškeré činnosti spojené s nákupem nebo 
prodejem léčivých přípravků či účinných 
složek léčivých přípravků, kromě 
maloobchodní a velkoobchodní distribuce 
podle bodu 17, jejichž podstatou není 
fyzické zacházení s přípravky, nýbrž 
zprostředkování, a jsou vykonávány 
samostatně nebo jménem jiné fyzické 
nebo právnické osoby.“

Or. de

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi obchodem a zprostředkováním.
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Pozměňovací návrh 166
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:
17b. Řízeným distribučním řetězcem:
Distribuční systém, v rámci něhož dodává 
výrobce léčivý přípravek přímo bez 
zapojení třetích stran, jako jsou 
distributoři či obchodníci, do 
zdravotnického zařízení, kde se přípravek 
přímo podává pacientům.

Or. en

Odůvodnění

Určité přípravky (např. imunoglobuliny) jsou výrobcem dodávány přímo do nemocnice či do 
jiného koncového zdravotnického zařízení. Jelikož je riziko, že by se do tohoto řetězce dostal 
padělaný přípravek, velmi malé, existuje důvod, aby tyto přípravky byly osvobozeny od 
povinnosti být opatřeny bezpečnostními prvky. Z tohoto důvodu by bylo přínosné definovat, co 
znamená pojem řízený distribuční řetězec. 

Pozměňovací návrh 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 2 se za odstavec 3 vkládá 
odstavec 3a, který zní:
3a. Ustanoveními této směrnice není 
dotčeno právo členských států omezit 
nebo zakázat obchodování s léčivými 
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přípravky na předpis po internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sylvana Rapti

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 2 se za odstavec 3 vkládá 
odstavec 3a, který zní:
3a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států omezit nebo zakázat
prodej léčivých přípravků na předpis po 
internetu. 

Or. en

Odůvodnění

Většina členských států v současnosti uplatňuje omezení prodeje léčiv na předpis po internetu. 
Tato omezení pomáhají omezit příležitosti k tomu, aby se padělaná léčiva dostala mezi 
širokou veřejnost. V zájmu veřejného zdraví a v souladu se zásadou subsidiarity by mělo být 
možné, aby tato omezení platila i nadále. 

Pozměňovací návrh 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„f) dodržovat zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro léčivé 
přípravky a používat jako výchozí suroviny 
jen účinné látky, které byly vyrobeny 

„f) dodržovat zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro léčivé 
přípravky a používat jako výchozí suroviny 
jen účinné látky, které byly vyrobeny 
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v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek 
dodržuje správnou výrobní praxi.“;

v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby zajistí, aby výroba probíhala 
v souladu s pokyny a standardy správné 
výrobní praxe, které platí v Unii, 
prostřednictvím povinných kontrol 
prováděných příslušnými orgány Unie 
nebo orgány v zemích, s nimiž byly 
uzavřeny dohody o vzájemném uznávání 
týkající se mj. účinných složek léčivých 
přípravků.“;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 170
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi. 

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné a pomocné látky, které byly 
vyrobeny a distribuovány v souladu 
s podrobnými pokyny pro správnou 
výrobní a distribuční praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce a distributor účinných a 
pomocných látek dodržují správnou 
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výrobní praxi.  

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mimo jiné uvádí do souladu původní postup projednávání ve 
výborech s novým postupem podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 171
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
a distribuovány v souladu s podrobnými 
pokyny pro správnou výrobní a distribuční
praxi pro výchozí suroviny. Za tímto 
účelem držitel povolení výroby – sám nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného příslušným orgánem 
členského státu – ověří, zda výrobce 
účinných látek dodržuje správnou výrobní 
praxi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
a distribuovány v souladu s podrobnými 
pokyny pro správnou výrobní a distribuční
praxi pro výchozí suroviny. Za tímto 
účelem držitel povolení výroby – sám nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného příslušným orgánem 
členského státu – ověří, zda výrobce 
účinných látek dodržuje správnou výrobní 
praxi. 

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám, prostřednictvím jiného 
držitele povolení výroby, jemuž byl 
doručen stejný materiál od tohoto 
výrobce, nebo prostřednictvím subjektu 
k tomuto účelu akreditovaného příslušným 
orgánem členského státu – ověří, zda 
výrobce účinných látek dodržuje správnou 
výrobní praxi.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se umožnila součinnost, držitelé povolení výroby by měli být oprávněni spojit síly, pokud 
jde o inspekce míst výroby. Tím se zvyší množství dostupných zdrojů, což povede k většímu 
počtu inspekcí, a tudíž vyšší úrovni bezpečnosti pacientů. 

Pozměňovací návrh 174
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi. Držitel povolení 
výroby by měl zajistit, aby se u výchozích 
surovin – kromě účinných složek léčivých 
přípravků – posuzovala jejich vhodnost k 
použití v léčivých přípravcích. Držitel 
povolení výroby musí zajistit, aby byl 
postup použitý k provedení posouzení 
popsán v systému jakosti, který bude 
příslušným orgánům k dispozici pro 
účely inspekce.

Or. en

Odůvodnění

Účinné složky léčivých přípravků a pomocné látky mají z hlediska dodavatelského řetězce 
velmi odlišné vlastnosti. Ustanovení týkající se pomocných látek by se měla uvést ve zvláštním 
článku, v němž by byly jasně odlišeny od účinných složek a který by stanovil vhodnou úroveň 
kontroly. Výrobci pomocných látek a dodavatelský řetězec surovin jsou monitorováni 
prostřednictvím systému kvality držitele povolení výroby pod dohledem kvalifikované osoby 
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EU, která sama podléhá regulativní inspekci.

Pozměňovací návrh 175
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi. Dodatečné 
požadavky se nevztahují na pomocné 
látky, které splňují zásady srovnatelné 
správné výrobní a distribuční praxe, jako 
je HACCP, IPEC-PQG nebo 
ISO9001/ISO22000.

Or. en

Odůvodnění

Pomocné látky jsou často používány i v jiných výrobcích, např. v potravinách, a existují pro 
ně již systémy srovnatelné se zásadami správné výrobní praxe, jako je HACCP (analýza rizik 
a kritické kontrolní body), ISO9001/ISO22000 a nebo povinná certifikace u Evropského 
ředitelství pro kvalitu léčiv (EDQM). Navíc správná výrobní praxe Evropské federace 
výrobců kosmetických přísad (EFfCI) je již obecně uplatňována farmaceutickými producenty 
po celém světě při prověřování výrobních postupů pomocných látek. 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.
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Pozměňovací návrh 176
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby ověří, zda výrobce účinných látek 
dodržuje správnou výrobní praxi. Komise 
vypracuje seznam určitých kategorií 
pomocných látek na základě kritérií rizik, 
přičemž zohlední jejich původ a zamýšlené 
použití.
Tyto akty, jejichž účelem je změnit některé 
prvky této směrnice, které nejsou 
podstatné, jejich doplněním, se přijmou v 
souladu s postupem stanoveným v článku 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
V případě těchto kategorií pomocných 
látek výrobce uplatní příslušné zásady 
správné výrobní praxe na základě analýzy 
rizik provedené v souladu se směrnicí 
uvedenou v čl. 47 odst. 2, přičemž 
zohlední jiné případné relevantní 
požadavky na systém jakosti; tento postup 
řádně zdokumentuje. 

Or. es

Odůvodnění

Accrediting auditors to verify that active substance manufacturers are following good 
manufacturing practices would be resource-inefficient and provide no additional guarantees 
on the protection of the European public, since the quality of the audits that manufacturers 
conduct in respect of the manufacturers of the base materials already forms the subject of 
regular checks. It is therefore proposed that the reference to that verification be removed. 
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It is also proposed that compliance with appropriate correct manufacturing practices be 
extended to include certain categories of excipient, but that the approach to this should 
always be risk based, since otherwise this would be very costly and inefficient. 

Pozměňovací návrh 177
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V písmeni f) se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
Komise v souladu s článkem 121a a s 
výhradou podmínek uvedených v článcích 
121b a 121c přijme prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci seznam určitých 
kategorií pomocných látek, které stanoví 
postupem založeným na posouzení rizika, 
přičemž zohlední jejich původ a zamýšlené 
použití. V případě těchto kategorií 
pomocných látek výrobce uplatní náležité 
zásady správné výrobní praxe na základě 
formalizovaného posouzení rizik 
v souladu s příslušnými pokyny 
uvedenými v druhém odstavci článku 47, 
přičemž je třeba zohlednit další relevantní 
požadavky pro systém jakosti, a 
zdokumentuje je.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mimo jiné uvádí do souladu původní postup projednávání ve 
výborech s novým postupem podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 178
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V písmeni f) se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
Komise v souladu s článkem 121a a s 
výhradou podmínek uvedených v článcích 
121b a 121c určí prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci seznam určitých 
kategorií pomocných látek, které stanoví 
postupem založeným na posouzení rizika, 
přičemž zohlední jejich původ a zamýšlené 
použití, a zdokumentuje je.
V případě těchto kategorií pomocných 
látek výrobce uplatní náležité zásady 
správné výrobní praxe na základě 
formalizovaného posouzení rizik 
v souladu s platnými předpisy uvedenými 
v druhém odstavci článku 47, přičemž je 
třeba zohlednit další relevantní požadavky 
pro systém jakosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU určí prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci seznam těch kategorií pomocných látek, u nichž bylo na základě 
posouzení rizik zjištěno, že jsou-li padělané, ohrožují veřejné zdraví. Pro tyto pomocné látky 
se uplatní zásady správné výrobní praxe.

Pozměňovací návrh 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V písmeni f) se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto: 
Toto písmeno se použije také pro určité 
pomocné látky, jejichž seznam i zvláštní 
podmínky použití stanoví Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 121a a s 
výhradou podmínek uvedených v článcích 
121b a 121c. V léčivých přípravcích by 
měly být použity pouze pomocné látky, 
které byly vyrobeny v souladu s normami 
kontroly jakosti ISO 9000/ISO 9001.

Or. en

Odůvodnění

Pomocné látky nemají žádné léčivé účinky. Zavedení zvláštních požadavků ve smyslu správné 
výrobní praxe pro všechny pomocné látky není pro zvýšení bezpečnosti pacientů nutné a je 
nepřiměřené, neboť totožné pomocné látky by i nadále byly přítomny v potravinách. Pokud 
jde o potraviny, musí tyto látky splňovat normy ISO 9000/ISO 9001. Většina pomocných látek 
používaných ve farmaceutických přípravcích v dnešní době již tyto normy splňuje a podle 
studie EU nebyly od roku 2000 zaznamenány případy, kdy by bylo vážně ohroženo zdraví 
pacientů z důvodu padělaných pomocných látek.

Pozměňovací návrh 180
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V písmeni f) se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
Toto písmeno se použije také pro určité 
pomocné látky, jejichž seznam i zvláštní 
podmínky použití stanoví směrnice 
přijatá Komisí postupem podle čl. 121 
odst. 2.
Nejpozději do tří let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost by Komise měla 
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předložit Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o riziku, které 
představují určité pomocné látky 
používané při výrobě léčivých přípravků. 
Zpráva by měla obsahovat  analýzu 
dopadů a kritéria pro vypracování výše 
uvedeného seznamu. Zpráva by měla 
navrhnout případné inspekce a opatření 
pro výrobce a dovozce pomocných látek, 
na které se nevztahují pravidla nebo 
inspekce v rámci právních předpisů o 
léčivých přípravcích.

Or. en

Odůvodnění

Otázka rizika, které představují určité pomocné látky, se projednávala v souvislosti 
s materiály kontaminovanými přenosnou spongiformní encefalopatií (TSE) a prokázanými 
případy padělání na Haiti, v Panamě a Indii v devadesátých letech. Pokud jde o EU, zadala 
Komise k vypracování (a dne 19. prosince 2007 obdržela) zprávu o posouzení dopadu 
pomocných látek, kterou vyhotovila firma Europe Economics Chancery House. Ze zprávy 
vyplývá, že otázka pomocných látek používaných při výrobě léčivých přípravků by měla být 
řešena postupem založeným na posouzení rizika.

Pozměňovací návrh 181
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nové písmeno g), které zní: b) doplňuje se nové písmeno g), které zní:
„g) informovat příslušný orgán, dozví-li se 
o přípravcích, které jsou nebo u nichž 
existuje podezření, že jsou padělané, pokud 
jde o identifikační údaje a údaje o historii 
či původu přípravků jeho výroby.“

„g) informovat příslušný orgán, dozví-li se 
o přípravcích, které jsou nebo u nichž 
existuje podezření, že jsou padělané, pokud 
jde o identifikační údaje a údaje o historii 
či původu přípravků jeho výroby, a které 
jsou dostupné buď v legálním 
dodavatelském řetězci, nebo 
prostřednictvím nelegálního 
internetového prodeje.“
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Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat uložená držiteli povolení výroby pomůže dosáhnout nejvyšší možné míry 
transparentnosti a možnosti zpětného vysledování. Přispělo by to rovněž ke zvýšení 
spolehlivosti údajů o skutečném rozsahu problému padělání.

Pozměňovací návrh 182
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nové písmeno g), které zní: b) doplňuje se nové písmeno g), které zní:
„g) informovat příslušný orgán, dozví-li se 
o přípravcích, které jsou nebo u nichž 
existuje podezření, že jsou padělané, pokud 
jde o identifikační údaje a údaje o historii 
či původu přípravků jeho výroby.“.

„g) informovat příslušný orgán, dozví-li se 
o přípravcích, které jsou nebo u nichž 
existuje podezření, že jsou padělané, pokud 
jde o identifikační údaje a údaje o historii 
či původu přípravků jeho výroby, a které 
jsou dostupné buď v legálním 
dodavatelském řetězci, nebo 
prostřednictvím nelegálního 
internetového prodeje.“

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat uložená držiteli povolení výroby pomůže dosáhnout nejvyšší míry 
transparentnosti a možnosti zpětného vysledování. Přispělo by to rovněž ke zvýšení 
spolehlivosti údajů o skutečném rozsahu problému padělání.

Pozměňovací návrh 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nové písmeno g), které zní: b) doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g) informovat příslušný orgán, dozví-li se 
o přípravcích, které jsou nebo u nichž 
existuje podezření, že jsou padělané, pokud 
jde o identifikační údaje a údaje o historii 
či původu přípravků jeho výroby.“.

„g) informovat příslušný orgán, dozví-li se 
o přípravcích, které jsou nebo u nichž 
existuje podezření, že jsou padělané, pokud 
jde o identifikační údaje a údaje o historii 
či původu přípravků jeho výroby, a které 
jsou dostupné buď v legálním, nebo 
nelegálním dodavatelském řetězci, včetně 
internetu.“

Or. en

Odůvodnění

Povinnost držitele povolení výroby informovat příslušné orgány o padělaných produktech by 
se měla vztahovat na všechny okolnosti, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry transparentnosti 
a možnosti zpětného vysledování. To by rovněž pomohlo zajistit spolehlivé údaje o skutečném 
rozsahu problému.

Pozměňovací návrh 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se písmeno h), které zní:
h) Komise každoročně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
obsahující spolehlivé a přesné údaje o 
současné situaci a očekávaných trendech 
v oblasti padělání léčivých přípravků. 
Zpráva obsahuje přinejmenším údaj kde, 
jak a kým byly odhaleny padělané 
přípravky, jejich původ a přesný popis 
povahy padělání. 

Or. en
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Odůvodnění

Chceme-li se zabývat problémem padělaných léčivých přípravků a vyřešit jej, musíme chápat 
a zjistit původ a hlavní zdroje těchto přípravků. Proto by mělo být zavedeno každoroční 
podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se písmeno h), které zní:

h) V kontextu této směrnice Komise 
každoročně předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě statistickou zprávu 
obsahující spolehlivé a přesné údaje o 
současné situaci, očekávaných trendech a 
vývoji, pokud jde o padělané léčivé 
přípravky v členských státech. 
Tato zpráva jasně rozlišuje mezi 
padělanými léčivými přípravky a 
porušováním 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 dostatečná vysvětlení těchto dvou aspektů. 
Důležité je nezaměňovat porušování 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 podrobnostmi o samotných padělaných prvcích (o identifikačních údajích, 
původu a/nebo součástech/složkách).
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Pozměňovací návrh 186
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se písmeno h), které zní:

h) V kontextu této směrnice Komise 
každoročně předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě statistickou zprávu 
obsahující spolehlivé a přesné údaje o 
současné situaci, očekávaných trendech a 
vývoji, pokud jde o padělané léčivé 
přípravky v členských státech. 
Tato zpráva jasně rozlišuje mezi 
padělanými léčivými přípravky a 
porušováním patentových práv.

Or. en

Odůvodnění

Studie posouzení dopadů, ani jiné zprávy Komise se dostatečně nezaměřují na hlavní zdroje 
padělaných přípravků a nepodávají dostatečná vysvětlení těchto dvou aspektů. Důležité je 
nezaměňovat porušování patentových práv či spory týkající se těchto práv za problémy s 
paděláním 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 podrobnostmi o samotných padělaných prvcích (o identifikačních údajích, původu a/nebo 
součástech/složkách).

Pozměňovací návrh 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se písmeno h), které zní: 
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h) nést právní odpovědnost za přesnost 
údajů zjištěných během inspekcí a 
kontrol, které vykonal nebo jimi pověřil 
třetí stranu, aniž by bylo možné tuto 
odpovědnost přenést.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité prostřednictvím inspekcí a kontrol zajistit, aby léčivé přípravky byly vyráběny 
v souladu se správnou výrobní praxí. Za tímto účelem je podstatné, aby byl držitel povolení 
výroby odpovědný jak za vyrobené přípravky, tak za zakoupené výchozí suroviny. Proto je 
třeba stanovit odpovědnost výrobce za údaje zjištěné během inspekcí, a to zejména pokud 
může provedením inspekce pověřit subjekt k tomuto účelu akreditovaný. 

Pozměňovací návrh 188
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy přijmou vhodná opatření, 
aby výroba účinných látek na jejich území, 
které jsou použity jako výchozí suroviny, 
včetně účinných látek určených pro vývoz, 
byla v souladu se správnou výrobní praxí 
pro účinné látky.

1) Členské státy přijmou vhodná opatření, 
aby výroba a distribuce účinných látek na 
jejich území, které jsou použity jako 
výchozí suroviny, včetně účinných látek 
určených pro vývoz, byla v souladu se 
správnou výrobní praxí pro účinné látky.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 b – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účinné látky použité jako výchozí suroviny 
se smí dovážet pouze tehdy:

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 b – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je k nim připojeno písemné 
potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné 
pro závod, v němž se vyvážená účinná 
látka vyrábí, jsou přinejmenším 
rovnocenné normám stanoveným 
Společenstvím a že tento závod podléhá 
kontrole a opatřením pro vymáhání 
předpisů, která zajišťují, že tuto správnou 
výrobní praxi nelze obcházet.

b) pokud byly v minulých třech letech 
úspěšně podrobeny zvláštní inspekci, při 
níž příslušný orgán Společenství nebo 
orgán státu, s nímž byla uzavřena dohoda 
o vzájemném uznávání, kontroluje účinné 
složky léčivých přípravků. Úspěšný 
výsledek inspekce musí být doložen 
osvědčením, které vystaví příslušný orgán 
a jež dosvědčuje dodržování správné 
výrobní praxe. 

Or. en

Odůvodnění

Písemné potvrzení vyvážející třetí země o tom, že závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, dodržuje zásady správné výrobní praxe, je příliš chabou zárukou. Za účelem zajištění 
veřejného zdraví a zachování konkurenceschopnosti evropských podniků je nutné, aby tyto 
výrobní závody podléhaly inspekcím prováděným příslušnými vnitrostátními orgány. Tento 
systém bude zahraniční výrobce náležitě vybízet k tomu, aby od svých států původu vyžadovali 
uzavření dohod o vzájemném uznávání s Evropskou unií.
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Pozměňovací návrh 191
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 b – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je k nim připojeno písemné 
potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné pro 
závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, jsou přinejmenším rovnocenné 
normám stanoveným Společenstvím a že 
tento závod podléhá kontrole a opatřením 
pro vymáhání předpisů, která zajišťují, že 
tuto správnou výrobní praxi nelze 
obcházet.

b) pokud je k nim připojeno písemné 
potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné pro 
závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, jsou přinejmenším rovnocenné 
normám stanoveným Společenstvím a že 
tento závod podléhá kontrole a opatřením 
pro vymáhání předpisů, včetně 
opakovaných a neohlášených inspekcí, 
která zajišťují, že tuto správnou výrobní 
praxi nelze obcházet.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 192
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 b – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je k nim připojeno písemné 
potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné pro 
závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, jsou přinejmenším rovnocenné 
normám stanoveným Společenstvím a že 
tento závod podléhá kontrole a opatřením 
pro vymáhání předpisů, která zajišťují, že 
tuto správnou výrobní praxi nelze 

b) pokud je k nim připojeno písemné 
potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné pro 
závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, jsou přinejmenším rovnocenné 
normám stanoveným Společenstvím a že 
tento závod podléhá přísné a transparentní 
kontrole a opatřením pro vymáhání 
předpisů, která zajišťují, že tuto správnou 
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obcházet. výrobní praxi nelze obcházet.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana ve třetích zemích by měla být přinejmenším na stejné úrovni jako ochrana ve 
Společenství, a proto by se měla uplatňovat přísná a transparentní kontrola a opatření pro 
vymáhání předpisů, která zajišťují dodržování správné výrobní praxe. V případě, že je zjištěn 
nesoulad, měla by o něm vývozní třetí země okamžitě obeznámit Společenství.

Pozměňovací návrh 193
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady správné výrobní praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.

Komise přijme prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
121a a s výhradou podmínek uvedených v 
článcích 121b a 121c zásady správné 
výrobní a distribuční praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny a 
pomocné látky podle čl. 46 písm. f) a 
článku 46b ve formě podrobných kritérií.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 26 obsažený v návrhu zprávy. Tento pozměňovací 
návrh mimo jiné uvádí do souladu původní postup projednávání ve výborech s novým 
postupem podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 194
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 47 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady správné výrobní praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.

Zásady správné výrobní a distribuční
praxe pro účinné látky použité jako 
výchozí suroviny a pomocné látky podle čl. 
46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Zásady správné výrobní praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.“.

„Zásady správné výrobní a distribuční
praxe pro účinné látky použité jako 
výchozí suroviny podle čl. 46 písm. f) a 
článku 46b se přijmou ve formě 
podrobných pokynů.“.

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Zásady správné výrobní praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.“.

„Zásady správné výrobní praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů. Zásady, s 
jejichž pomocí držitel povolení výroby 
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zajistí vhodnost pomocných látek pro 
použití při výrobní činnosti, vypracované s 
využitím analýz rizik podle pravidel 
správné výrobní praxe, se přijmou v 
podobě pokynů.“ 

Or. en

Odůvodnění

Vypracují se vhodné a přiměřené pokyny pro pomocné a účinné látky, neboť se z hlediska 
dodavatelského řetězce značně liší. Dle návrhu by základ kontrol uplatňovaných v případě 
pomocných látek měly tvořit již existující pokyny a podle potřeby by měly být rozšířeny o další 
požadavky. Tento návrh by představoval pragmatický přístup, což by splnilo požadavky 
stávajících právních předpisů a současně by šlo o navázání na již zavedené efektivní systémy.

Pozměňovací návrh 197
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Článek 52 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dovozci a výrobci účinných látek 
použitých jako výchozí suroviny, kteří jsou 
usazeni ve Společenství, oznámí svou 
adresu příslušnému orgánu členského státu, 
ve kterém jsou usazeni.

Dovozci, výrobci a distributoři účinných 
látek použitých jako výchozí suroviny, 
kteří jsou usazeni ve Společenství, oznámí 
svou adresu příslušnému orgánu členského 
státu, ve kterém jsou usazeni.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Článek 52 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dovozci a výrobci účinných látek Dovozci, výrobci a distributoři účinných 
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použitých jako výchozí suroviny, kteří jsou 
usazeni ve Společenství, oznámí svou 
adresu příslušnému orgánu členského státu, 
ve kterém jsou usazeni.

látek použitých jako výchozí suroviny, 
kteří jsou usazeni ve Společenství, oznámí 
svou adresu příslušnému orgánu členského 
státu, ve kterém jsou usazeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Článek 52 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 a aniž je 
dotčena hlava VII, členské státy zajistí, aby 
léčivé přípravky, které nejsou určeny k 
uvedení na trh, nevstoupily do 
Společenství, existují-li důvody se 
domnívat, že identifikační údaje těchto 
přípravků a údaje o jejich historii či 
původu jsou zfalšované.

1. Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 a aniž je 
dotčena hlava VII, členské státy přijmou 
opatření nezbytná k tomu, aby léčivé 
přípravky, které nejsou určeny k uvedení 
na trh, nevstoupily do Unie, existují-li 
důvody se domnívat, že tyto přípravky jsou 
zfalšované.

2. Komise přijme nezbytná opatření pro 
provedení ustanovení odstavce 1. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 
2a.“.

2. S cílem zavést nezbytná opatření 
uvedená v prvním odstavci přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 121a a s 
výhradou podmínek uvedených v článcích 
212b a 121c:

– kritéria, která mají vnitrostátní orgány 
zvážit při posuzování léčivého přípravku 
určeného k uvedení na trh Unie, a 
ověření, která mají vnitrostátní orgány 
provést, pokud jde o identifikační údaje a 
údaje o jejich historii či původu;
– dokumentaci, která musí být přiložena 
k léčivému přípravku a má usnadnit 
vymáhání, aniž by tím byly dotčeny platné 
požadavky na dokumentaci podle celních 
předpisů;
– minimální míru rozsahu spolupráce 
mezi celními úřady a orgány příslušnými 
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pro léčivé přípravky a k tomu používané 
mechanismy. Patří sem alespoň koncepce 
řízení rizik a podněty k provedení 
inspekce.  

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí do souladu původní postup projednávání ve výborech s 
novým postupem podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Článek 52 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52c
Komise prozkoumá, zda by bylo možné 
používat ověřování pravosti léčivých 
přípravků na úrovni jednotlivých dávek 
jako metodu odhalování padělaných 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Prozkoumáním možností ověření pravosti na úrovni jednotlivých dávek může Komise zvýšit 
povědomí občanů o nejmodernějších technikách užívaných v boji proti padělání léčivých 
přípravků.


