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Predlog spremembe 123
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo: 
Vsako zdravilo, sestavina, pomožna snov 
ali druga sestavina, ki namenoma in/ali 
goljufivo napačno predstavlja:

Or. en

Obrazložitev

Z vključitvijo uradne opredelitve je zagotovljena dodatna pravna varnost za določbe iz 
direktive. Omogoča poenotenje izvrševanja v državah članicah s pomočjo upravnih ukrepov 
in kazenskih sankcij. Vključevati bi morala tudi pojma namerno ponarejanje oziroma 
napačno predstavljanje.

Predlog spremembe 124
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo: 
Vsako zdravilo, ki goljufivo in namenoma 
napačno predstavlja:

Or. en
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Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev „ponarejenega zdravila“. Uporabiti bi bilo treba opredelitev 
na podlagi predloga delovne skupine IMPACT Svetovne zdravstvene organizacije, da se 
ohrani usklajeno mednarodno sodelovanje. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice 
za javno zdravje, ne pa na možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine ali 
patentnimi pravicami.

Predlog spremembe 125
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo: 

Vsako zdravilo, ki je bilo namerno 
ponarejeno, kar zadeva:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj sedaj 
vlada zmeda o tem, kaj to so. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno 
zdravje, ne pa na možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine, patentnimi 
pravicami ali napakami v proizvodnji.

Predlog spremembe 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo: 
Vsako zdravilo, ki je bilo namerno 
ponarejeno, kar zadeva: 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je dodatek predlogu spremembe 16 poročevalke. Zaradi pravne 
varnostni in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj sedaj ni jasno, kaj to so. 
Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno zdravje, ne pa na možne težave, 
povezane s pravicami intelektualne lastnine, patentnimi pravicami ali napakami v 
proizvodnji. 

Predlog spremembe 127
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo:
Vsako zdravilo, ki je bilo namerno 
ponarejeno, kar zadeva:

Or. en
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Predlog spremembe 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo: 
Vsako zdravilo, ki lažno ali zavajajoče 
predstavlja:

Or. en

Obrazložitev

Majhna sprememba predloga spremembe 16, kot ga predlaga poročevalka. Opredelitev 
ponarejenega zdravila mora vključevati tudi zavajajočo predstavitev, ne zgolj lažne.

Predlog spremembe 129
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se vstavi naslednja točka 2a:
2a. Ponarejeno zdravilo:
Vsako zdravilo, ki lažno predstavlja:

Or. it

Justification.

V navodilo za uporabo se za namene večje natančnosti in temeljitosti doda navedba.
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Predlog spremembe 130
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) njegovo istovetnost, vključno z 
zavajajočo izjavo o embalaži in oznaki, 
imenu, sestavi glede katere koli od svojih 
sestavin in jakosti ali o drugih prvinah; 
in/ali 

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasnejša opredelitev „ponarejenega zdravila“. Uporabiti bi bilo treba opredelitev 
na podlagi predloga delovne skupine IMPACT Svetovne zdravstvene organizacije, da se 
ohrani usklajeno mednarodno sodelovanje. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice 
za javno zdravje, ne pa na možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine ali 
patentnimi pravicami.

Predlog spremembe 131
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) istovetnost, kar vključuje ovojnino, 
oznako, ime in sestavo sestavin, vključno s 
sestavinami ovojnine, pomožnimi snovmi, 
zdravilnimi učinkovinami ter njihovimi 
odmerki; in/ali

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj sedaj 
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vlada zmeda o tem, kaj to so. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno 
zdravje, ne pa na možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine, patentnimi 
pravicami ali napakami v proizvodnji.

Predlog spremembe 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) istovetnost, kar vključuje ovojnino, 
oznako, ime in sestavo sestavin, vključno s 
pomožnimi snovmi ter zdravilnimi 
učinkovinami in njihovimi odmerki; 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je dodatek predlogu spremembe 16 poročevalke. Zaradi pravne 
varnostni in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj sedaj ni jasno, kaj to so. 
Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno zdravje, ne pa na možne težave, 
povezane s pravicami intelektualne lastnine, patentnimi pravicami ali napakami v 
proizvodnji. 

Predlog spremembe 133
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) njegovo istovetnost, vključno z 
ovojnino in oznako, imenom, sestavo 
glede katere koli od svojih sestavin in 
jakosti; in/ali 

Or. en
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Obrazložitev

Z vključitvijo uradne opredelitve je zagotovljena dodatna pravna varnost za določbe iz 
direktive. Omogoča poenotenje izvrševanja v državah članicah s pomočjo upravnih ukrepov 
in kazenskih sankcij. Vključevati bi morala tudi pojma namerno ponarejanje oziroma 
napačno predstavljanje.

Predlog spremembe 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) njegovo istovetnost, vključno z 
ovojnino in oznako, imenom, sestavo 
glede katere koli od svojih sestavin in 
jakosti; in/ali 

Or. en

Obrazložitev

Majhna sprememba predloga spremembe 16, kot ga predlaga poročevalka. Opredelitev 
ponarejenega zdravila mora vključevati tudi zavajajočo predstavitev, ne zgolj lažne.

Predlog spremembe 135
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) njegove lastnosti, vključno z embalažo, 
oznako, poimenovanjem in recepturo, 
tako glede farmacevtskih učinkovin kot 
glede njihovega odmerjanja;

Or. en
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Predlog spremembe 136
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) svojo istovetnost, vključno z ovojnino, 
oznako in navodilom za uporabo, ime, 
sestavo glede katere koli od svojih sestavin 
in jakosti; in/ali

Or. it

Obrazložitev

V navodilo za uporabo se za namene večje natančnosti in temeljitosti doda navedba.

Predlog spremembe 137
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njegov izvor, vključno z zavajajočimi 
izjavami o proizvajalcu, državi 
proizvodnje, državi izvora, imetniku 
dovoljenja za promet z zdravili, 
distribucijski verigi; in/ali

Or. en
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Predlog spremembe 138
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njegovo proizvodnjo, vključno s 
proizvajalcem, državo proizvodnje, državo 
izvora in imetnikom dovoljenja za promet 
z zdravili;

Or. en

Predlog spremembe 139
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) svoj izvor, vključno s proizvajalcem, 
državo proizvodnje, državo izvora in 
imetnikom dovoljenja za promet z zdravili; 
in/ali

Or. it

Predlog spremembe 140
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njegov izvor, vključno s proizvajalcem, 
državo proizvodnje, državo izvora, 
imetnikom dovoljenja za promet z zdravili; 
in/ali

Or. en

Predlog spremembe 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njegov izvor, vključno s proizvajalcem, 
državo proizvodnje, državo izvora, 
imetnikom dovoljenja za promet z zdravili; 
in/ali

Or. en

Predlog spremembe 142
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo izvora in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravili; in/ali 

Or. en
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Predlog spremembe 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
izvora in imetnikom dovoljenja za promet 
z zdravili;

Or. en

Predlog spremembe 144
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) svojo zgodovino, vključno z registrom 
in dokumentacijo o distribucijskih poteh. 
To zajema zdravilo, pakiranje ali drugo 
ovojnino in podatke na oznaki.

Or. en

Predlog spremembe 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zgodovino, vključno z evidencami in 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
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istovetnosti distribucijske verige. 

Or. en

Predlog spremembe 146
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zgodovino, vključno z registrom in 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti distribucijske verige.

Or. en

Predlog spremembe 147
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) njegov izvor, vključno z registrom in 
dokumentacijo, s katero je mogoče 
identificirati dobavno verigo.

Or. en
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Predlog spremembe 148
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) svojo zgodovino, vključno z registrom 
in dokumentacijo o distribucijskih poteh.

Or. it

Predlog spremembe 149
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) svojo zgodovino, vključno z registrom 
in dokumentacijo o distribucijskih poteh.

Or. en

Predlog spremembe 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) svojo zgodovino, vključno z registrom 
in dokumentacijo o distribucijskih poteh.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
oblastmi držav članic posodablja to 
opredelitev na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka ter mednarodnih 
sporazumov.
Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah.
Prav tako ne vključuje nenamernih 
proizvodnih napak.

Or. en

Predlog spremembe 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za posodabljanje 
te opredelitve na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka in mednarodnih 
sporazumov.
Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah.
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Prav tako ne vključuje proizvodnih napak.

Or. en

Predlog spremembe 153
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija to opredelitev prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku 
ter mednarodnim sporazumom.
Ta opredelitev ne zadeva kršitev 
zakonodaje o pravicah industrijske 
lastnine.
Prav tako ne vključuje napak v 
proizvodnji. 

Or. en

Predlog spremembe 154
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah.

Or. it



PE439.407v01-00 18/48 AM\807494SL.doc

SL

Predlog spremembe 155
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah.  

Or. en

Predlog spremembe 157
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 1 se za točko 2a vstavi 
naslednja točka 2b:
2b. Zdravilna učinkovina, uporabljena kot 
vhodna snov:
Vsaka snov ali mešanica snovi, 
namenjena uporabi v proizvodnji zdravil, 
ki z uporabo v proizvodnji postane 
zdravilna učinkovina tega zdravila. Take 
snovi so namenjene zagotavljanju 
farmakološke dejavnosti ali drugih 
neposrednih učinkov pri diagnosticiranju, 
zdravljenju, lajšanju, obravnavanju ali 
preprečevanju bolezni ali za učinkovanje 
na sestavo in delovanje telesa.

Or. en

Predlog spremembe 158
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 1 se za točko 3 vstavi 
naslednja točka 3a:
3a. Pomožna snov: 
Sestavina farmacevtske oblike, razen 
zdravilne učinkovine. Pomožne snovi so 
med drugim polnila, razgrajevala, drsiva, 
barvila, antioksidanti, konzervansi, 
dodatki, stabilizatorji, zgoščevalci, 
emulgatorji, sredstva za povečanje 
topnosti in prepustnosti, snovi za 
izboljšanje okusa in arome, pa tudi 
sestavine zunanjih delov zdravil, na 
primer želatinskih kapsul.
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Obrazložitev

Potrebna je opredelitev pomožnih snovi, saj so sestavni del končnega izdelka.  Opredelitev je 
skladna s smernicami za pomožne snovi Odbora za zdravila za uporabo v humani medicini 
Evropske agencije za zdravila. 

Predlog spremembe 159
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. „17a Trgovanje z zdravili: 17a. Vključevanje tretje strani v trgovanje 
in posredovanje zdravil:

Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil ali zaračunavanje ali 
posredovanje zdravil, razen izdajanja 
zdravil javnosti, in ne spadajo v 
opredelitev prometa na debelo.“

Vse dejavnosti, povezane z nakupom ali 
prodajo zdravil, razen dobave zdravil 
javnosti in prometa na debelo, kot so 
določene v odstavku 17 tega člena, in ki 
ne vključujejo fizičnega ravnanja s temi 
zdravili in potekajo v obliki neodvisnega 
pogajajanja v imenu drugega 
posameznika ali pravne osebe ali organa, 
ki ga določi nacionalno pravo.

Or. es

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 160
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„17a. Trgovanje z zdravili: „17a. Trgovanje:
Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil ali zaračunavanje ali 
posredovanje zdravil, razen izdajanja 
zdravil javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil ali aktivnih 
farmacevtskih učinkovin ali zaračunavanje 
zdravil ali aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, razen njihovega izdajanja 
javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje se ne nanaša samo na zdravila, temveč tudi na aktivne farmacevtske učinkovine; 
zato morajo biti v besedilu izrecno omenjene.

Predlog spremembe 161
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘17a. Trgovanje z zdravili: ‘17a. Trgovanje:
Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil ali zaračunavanje ali 
posredovanje zdravil, razen izdajanja 
zdravil javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil ali aktivnih 
farmacevtskih učinkovin ali zaračunavanje 
zdravil ali aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, razen njihovega izdajanja 
javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“
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Obrazložitev

Trgovanje se ne nanaša samo na zdravila, temveč tudi na aktivne farmacevtske učinkovine; 
zato morajo biti v besedilu izrecno omenjene.

Predlog spremembe 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
17b. Osebe, pooblaščene za izdajanje 
zdravil:
Osebe ali subjekti, ki imajo dovoljenje za 
promet na debelo, pri čemer so izključeni 
osebe ali subjekti, oproščeni obveznosti, 
da imajo pooblastilo za izdajanje zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti opredelitev, ki bo razlagala pomen „oseb, pooblaščenih za izdajo zdravil“, 
saj se ta izraz v sedanji Direktivi 2001/83/ES uporablja brez opredelitve. Za učinkovito 
zaščito pred ponarejenimi zdravili je treba jasno določiti vse udeležence v dobavni verigi ali 
povezane z njo.

Predlog spremembe 163
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
17b. Osebe, pooblaščene za izdajanje 
zdravil: 
Osebe ali subjekti, ki imajo dovoljenje za 
promet na debelo, pri čemer so izključeni 
osebe ali subjekti, oproščeni obveznosti, 
da imajo pooblastilo za izdajanje zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti opredelitev, ki bo razlagala pomen „oseb, pooblaščenih za izdajo zdravil“, 
saj se ta izraz v sedanji Direktivi 2001/83/ES uporablja brez opredelitve. Za učinkovito 
zaščito pred ponarejenimi zdravili je treba jasno določiti vse udeležence v dobavni verigi ali 
povezane z njo. 

Predlog spremembe 164
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
17b. Posredovanje:
Vse dejavnosti, povezane s prodajo ali 
nabavo zdravil ali aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, razen za dobavo na drobno in 
distribucijo na debelo, kot to določa točka 
17 tega člena, ki ne vključujejo fizičnega 
ravnanja in predstavljajo neodvisno 
posredovanje v imenu druge pravne osebe 
ali posameznika.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je razlikovati med trgovanjem in posredovanjem.

Predlog spremembe 165
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
17b. Posredovanje:
vse dejavnosti, povezane s prodajo ali 
nabavo zdravil ali aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, razen za dobavo na drobno in 
distribucijo na debelo, kot to določa točka 
17 tega člena, ki ne vključujejo fizičnega 
ravnanja in predstavljajo neodvisno 
posredovanje v imenu druge pravne osebe 
ali posameznika.

Or. de

Obrazložitev

Treba je razlikovati med trgovanjem in posredovanjem.

Predlog spremembe 166
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
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17b. Nadzorovana distribucijska veriga:
Sistem dristribucije, pri katerem 
proizvajalec dobavlja zdravilo 
neposredno, brez udeležbe tretjih strank, 
kot so distributerji na debelo ali trgovci, v 
zdravstveno ustanovo, v kateri je zdravilo 
neposredno posredovano pacientu.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere proizvode (na primer imunoglobulini) proizvajalec neposredno dobavi bolnišnici ali 
drugi zdravstveni ustanovi, ki je končni uporabnik. Ker je nevarnost, da bi ponarejena 
zdravila vstopila v to verigo, zelo majhna, je upravičeno izvzetje teh zdravil iz obvezne 
uporabe zaščitnih elementov. Zato bi bilo koristno, da se opredeli, kaj pomeni nadzorovana 
distribucijska veriga.  

Predlog spremembe 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 2 se za odstavkom 3 vstavi 
naslednji odstavek 3a:
3a. Določbe te direktive ne posegajo v 
pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovejo trgovino z zdravili, ki se izdajo 
na zdravniški recept, na spletu.

Or. en

Predlog spremembe 168
Sylvana Rapti

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 2 se za odstavkom 3 vstavi 
naslednji odstavek 3a:
3a. Nobena določba te direktive ne vpliva 
na pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovejo prodajo zdravil na recept prek 
spleta. 

Or. en

Obrazložitev

V večini držav članic je prodaja zdravil na recept prek spleta omejena. Takšne omejitve 
zmanjšujejo priložnosti za dajanje ponarejenih zdravil na razpolago javnosti. V interesu 
javnega zdravja in v skladu z načelom subsidiarnosti je treba omogočiti te omejitve tudi v 
prihodnje. 

Predlog spremembe 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni 
organ države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.“

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo zagotovi, da 
proizvodne dejavnosti potekajo v skladu s 
smernicami in standardi dobre proizvodne 
prakse, ki veljajo v Uniji, in sicer z 
opravljanjem obveznih pregledov 
pristojnih organov Unije ali organov 
držav, s katerimi so sklenjeni sporazumi o 
vzajemnem priznavanju, ki med drugim 
obsegajo aktivne farmacevtske 
učinkovine. 
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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 170
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso. 

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki 
so bile proizvedene in distribuirane v 
skladu s podrobnimi smernicami o dobri 
proizvodni in distribucijski praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca in distributerja zdravilnih 
učinkovin in pomožnih snovi z dobro 
proizvodno prakso. 

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se med drugim tako imenovani postopek komitologije uskladi z 
novim postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Predlog spremembe 171
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene in distribuirane v skladu s 
podrobnimi smernicami o dobri proizvodni 
in distribucijski praksi za vhodne snovi. V 
ta namen imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo sam ali prek organa, ki ga za 
to pooblasti pristojni organ države članice, 
preveri skladnost proizvajalca zdravilnih 
učinkovin z dobro proizvodno prakso. 

Or. en

Predlog spremembe 172
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 

f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene in distribuirane v skladu s 
podrobnimi smernicami o dobri proizvodni 
in distribucijski praksi za vhodne snovi. V 
ta namen imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo sam ali prek organa, ki ga za 
to pooblasti pristojni organ države članice, 
preveri skladnost proizvajalca zdravilnih 
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proizvodno prakso.“ učinkovin z dobro proizvodno prakso.

Or. de

Predlog spremembe 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f)  upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.

(f)  upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam, prek 
drugega imetnika dovoljenja za 
proizvodnjo, ki dobiva enako gradivo od 
tega proizvajalca, ali prek organa, ki ga za 
to pooblasti pristojni organ države članice, 
preveri skladnost proizvajalca zdravilnih 
učinkovin z dobro proizvodno prakso.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili sinergijo, mora biti imetnikom dovoljenja za proizvodnjo dovoljeno, da 
združijo moči pri pregledovanju proizvodnih obratov. To vodi do povečanja razpoložljivih 
sredstev in tako omogoča več pregledov ter s tem višjo raven varnosti za bolnike. 

Predlog spremembe 174
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso. Imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo zagotovi, da se oceni 
primernost vhodnih snovi, ki niso aktivne 
farmacevtske učinkovine, za uporabo v 
farmacevtskih proizvodih. Imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo zagotovi, da je 
postopek za pridobitev ocene opisan v 
sistemu kakovosti, ki bo pristojnim 
organom na razpolago za pregled.

Or. en

Obrazložitev

Značilnosti dobavne verige se med aktivnimi farmacevtskimi učinkovinami in pomožnimi 
snovmi zelo razlikujejo. Potrebne so določbe za pomožne snovi v posebnem členu, ki bodo 
pomožne snovi jasno ločevale od aktivnih farmacevtskih učinkovin in zanje določale ustrezno 
raven nadzora. Proizvajalci pomožnih snovi in dobavna veriga za surovine se nadzorujejo 
prek sistema kakovosti za imetnike dovoljenja za proizvodnjo, ki je pod nadzorom 
usposobljene osebe EU, ki je tudi sama pod regulativnim nadzorom.

Predlog spremembe 175
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 

(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
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uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.

uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso. Pomožne snovi, ki so v 
skladu z enakovredno dobro proizvodno 
prakso in dobro distribucijsko prakso, kot 
so IPEC-PQG, EFfCI, HACCP in/ali 
standard ISO9001/ISO22000, so izvzete iz 
nadaljnjih zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Pomožne snovi se pogosto uporabljajo drugod, na primer v hrani, in zanje že obstajajo 
sistemi, enakovredni dobri proizvodni praksi, kot so sistem HACCP in/ali standard 
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 paciente.

Predlog spremembe 176
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 

f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
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organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.“

organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso. Komisija sestavi 
seznam določenih kategorij pomožnih 
snovi na podlagi meril tveganja, ob 
upoštevanju njihovega izvora in namena 
uporabe.
Navedeni akti, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.
Za te kategorije pomožnih snovi uporablja 
proizvajalec ustrezno dobro proizvodno 
prakso na podlagi ocene tveganja, ki se 
izvede v skladu z direktivami iz člena 
47(2), ob upoštevanju drugih veljavnih 
zahtev sistema kakovosti; to se tudi 
ustrezno dokumentira. 

Or. es

Obrazložitev

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. 

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. 

Predlog spremembe 177
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Drugi pododstavek točke (f) se 
nadomesti z naslednjim:
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 121a in pod pogoji iz členov 121b 
in 121c sprejme seznam določenih 
kategorij pomožnih snovi, opredeljenih na 
podlagi pristopa, ki temelji na oceni 
tveganja, ob upoštevanju njihovega izvora 
in predvidene uporabe. Za te kategorije 
pomožnih snovi proizvajalec uporablja 
ustrezno dobro proizvodno prakso na 
podlagi formalizirane ocene tveganja v 
skladu z veljavnimi smernicami, 
navedenimi v drugem odstavku člena 47, 
ob upoštevanju drugih primernih zahtev 
sistema kakovosti, ter to dokumentira.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se med drugim tako imenovani postopek komitologije uskladi z 
novim postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 178
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Drugi pododstavek točke (f) se 
nadomesti z naslednjim:
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 121a in pod pogoji iz členov 121b 
in 121c pripravi seznam določenih 
kategorij pomožnih snovi, opredeljenih na 
podlagi pristopa, ki temelji na oceni 
tveganja, ob upoštevanju njihovega izvora 
in predvidene uporabe.
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Za te kategorije pomožnih snovi 
proizvajalec uporablja ustrezno dobro 
proizvodno prakso na podlagi 
formalizirane ocene tveganja v skladu z 
veljavnimi smernicami, navedenimi v 
drugem odstavku člena 47, ob 
upoštevanju drugih primernih zahtev 
sistema kakovosti, ter to dokumentira.

Or. en

Obrazložitev

Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 290 PDEU pripravi seznam tistih kategorij 
pomožnih snovi, ki po pristopu na podlagi ocene tveganja pomenijo tveganje za javno zdravje, 
če so ponarejene. Za te pomožne snovi se uporabljajo načela dobre proizvodne prakse.

Predlog spremembe 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Drugi pododstavek točke (f) se 
nadomesti z naslednjim: 
Ta točka se uporablja tudi za nekatere 
pomožne snovi, seznam teh snovi pa 
skupaj s posebnimi pogoji za uporabo 
določa direktiva, ki jo sprejme Komisija 
z delegiranimi akti v skladu s členom 121a 
in pod pogoji iz členov 121b in 121c. V 
zdravilih se lahko uporabljajo samo 
pomožne snovi, ki so bile proizvedene v 
skladu s standardi za obvladovanje 
kakovosti ISO 9000/ISO 9001.

Or. en

Obrazložitev

Pomožne snovi nimajo farmacevtskih učinkov. Uvedba posebnih zahtev dobre proizvodne 
prakse za vse pomožne snovi ni potrebna, da bi izboljšali varnost bolnikov, in je 
nesorazmerna, saj bi bile iste pomožne snovi še vedno na voljo v živilih. V živilih morajo biti 
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te snovi v skladu s standardi ISO 9000/ISO 9001. Večina pomožnih snovi, ki se danes
uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, so že v skladu s temi standardi in po nedavni študiji EU 
od začetka drugega tisočletja ni bilo nobenih dokazov o resnih primerih škode za bolnike 
zaradi ponarejenih pomožnih snovi. 

Predlog spremembe 180
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Drugi pododstavek točke (f) se 
nadomesti z naslednjim:
Ta točka se uporablja tudi za nekatere 
pomožne snovi, seznam teh snovi pa 
skupaj s posebnimi pogoji za uporabo 
določa direktiva, ki jo sprejme Komisija 
v skladu s postopkom iz člena 121(2). 
Komisija najkasneje v treh letih po 
začetku veljavnosti te direktive predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o oceni tveganj nekaterih pomožnih snovi, 
uporabljenih pri proizvodnji zdravil. 
Poročilo mora vključevati analizo učinkov 
in merila za pripravo seznama, kot 
navedeno zgoraj. Poročilo mora vsebovati 
predloge za morebitne preglede ter 
določbe za proizvajalce in uvoznike 
pomožnih snovi, za katere ne veljajo 
pravila ali pregledi v okviru zakonodaje o 
zdravilih.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje tveganja nekaterih pomožnih snovi je bilo postavljeno v zvezi z materiali, 
kontaminiranimi s TSE (transmisivno spongiformno encefalopatijo), in znanimi primeri 
ponarejanja na Haitiju, v Panami in Indiji v devetdesetih letih. Komisija je v EU naročila 
poročilo o oceni učinka v zvezi s pomožnimi snovmi „Excipients Impact Assessment Report”, 
ki so ga pripravili v svetovalnem podjetju Europe Economics Chancery House, in ga prejela 
19. decembra 2007. Glede na to poročilo je treba vprašanje pomožnih snovi, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo zdravil, rešiti na podlagi pristopa, ki temelji na oceni tveganja.
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Predlog spremembe 181
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednja točka (g): (b) doda se naslednja točka (g):

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 
izdelal, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir.“

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 
izdelal, v zakoniti dobavni verigi ali se 
prodajajo prek nezakonite spletne 
trgovine, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir.“

Or. en

Obrazložitev

Obveznost informiranja, ki jo imajo imetniki dovoljenja za proizvodnjo, bo pomagala 
omogočiti kar največjo raven preglednosti in sledljivosti. Prispevala bi tudi k izboljšanju 
zanesljvih podatkov o resničnem obsegu problema ‚ponarejanja’.

Predlog spremembe 182
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednja točka (g): (b) doda se naslednja točka (g):

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 
izdelal, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir.“

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 
izdelal, v zakoniti dobavni verigi ali se 
prodajajo prek nezakonite spletne 
trgovine, kar zadeva njihovo istovetnost, 
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zgodovino ali vir.“

Or. en

Obrazložitev

Obveznost informiranja, ki jo imajo imetniki dovoljenja za proizvodnjo, bo pomagala 
omogočiti kar največjo raven preglednosti in sledljivosti. Prispevala bi tudi k izboljšanju 
zanesljvih podatkov o resnični razsežnosti problema ‚ponarejanja’.

Predlog spremembe 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednja točka (g): (b) doda se naslednja točka (g):

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 
izdelal, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir.“

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 
izdelal, v zakoniti ali nezakoniti dobavni 
verigi, tudi prek spleta, kar zadeva njihovo 
istovetnost, zgodovino ali vir.“

Or. en

Obrazložitev

Obveznost imetnikov dovoljenja za proizvodnjo do informiranja pristojnih organov o 
ponarejenih zdravilih bi morala biti obširna, kar bi pomagalo doseči kar največjo raven 
preglednosti in sledljivosti ter pridobiti zanesljve podatke o dejanski razsežnosti problema.

Predlog spremembe 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – b a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se točka (h):
(h) Komisija vsako leto Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo z 
zanesljivimi in natančnimi podatki o 
stanju in trendih na področju ponarejanja 
zdravil. Poročilo vključuje vsaj podatke o 
tem, kje, kako in kdo je odkril ponarejena 
zdravila, njihov izvor in natančen opis 
narave ponarejanja. 

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.

Predlog spremembe 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – b a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se točka (h):

h) V zvezi s to direktivo Komisija vsako 
leto Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži statistično poročilo z zanesljivimi 
in natančnimi podatki o stanju, trendih in 
dogodkih na področju 
ponarejanja/ponarejenih zdravil v 
državah članicah. 
Poročilo jasno ločuje 
ponarejanje/ponarejena zdravila od 
kršitev 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 186
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – b a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se točka (h):

(h) v zvezi s to direktivo Komisija vsako 
leto Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži statistično poročilo z zanesljivimi 
in natančnimi podatki o stanju, trendih in 
dogodkih na področju 
ponarejanja/ponarejenih zdravil v 
državah članicah. 
Poročilo jasno ločuje ponarejena zdravila 
od kršitev patentov.

Or. en

Obrazložitev

Tako študija o oceni učinka kot poročila Komisije se ne osredotočajo zadosti na 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 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – b a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se točka (h): 

(h)  biti zakonsko odgovoren za točnost 
rezultatov inšpekcijskih pregledov in 
nadzora, ki jih opravi ali jih zahteva, pri 
tem pa prenos odgovornosti ni mogoč.

Or. en

Obrazložitev

Z inšpekcijskimi pregledi in nadzorom je treba zagotoviti, da bodo zdravila izdelana v skladu 
z dobrimi proizvodnimi praksami. Da bi to dosegli, mora biti imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo odgovoren tako za končne izdelke kot za nabavljene vhodne snovi. Zato je treba 
poudariti odgovornost proizvajalca glede rezultatov nadzora, še posebej ob predpostavki, da 
lahko prenese odgovornost na organ, ki je za to pooblaščen. 

Predlog spremembe 188
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice ustrezno ukrepajo, da 
zagotovijo, da je na njihovem ozemlju 
proizvodnja zdravilnih učinkovin, ki se 
uporabljajo kot vhodne snovi, vključno z 
zdravilnimi učinkovinami, namenjenimi 
izvozu, skladna z dobro proizvodno prakso 
za zdravilne učinkovine.

(1) Države članice ustrezno ukrepajo, da 
zagotovijo, da sta na njihovem ozemlju 
proizvodnja in distribucija zdravilnih 
učinkovin, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi, vključno z zdravilnimi 
učinkovinami, namenjenimi izvozu, 
skladni z dobro proizvodno prakso za 
zdravilne učinkovine.
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Predlog spremembe 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo 
kot vhodne snovi, se uvozijo samo, če:

2. Zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo 
kot vhodne snovi, se lahko uvozijo samo, 
če:

Or. en

Obrazložitev

Pisno potrdilo, ki ga izda tretja država izvoza in potrjuje, da je obrat izdelal izvoženo aktivno 
učinkovino v skladu z dobro proizvodno prakso, zdaleč ni zadostno jamstvo. Da bi zavarovali 
javno zdravje in ohranili konkurenčnost evropskih podjetij, morajo pristojni nacionalni 
organi izvajati inšpekcijske preglede teh proizvodnih obratov. Ta sistem bo ustrezno 
spodbudil tuje proizvajalce, da bodo svoje izvorne države spodbudili k sklenitvi sporazumov o 
vzajemnem priznavanju z Evropsko unijo.

Predlog spremembe 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata nadzor in izvrševanje, 

(b) so v treh preteklih letih uspešno 
prestale poseben inšpekcijski pregled za 
aktivne farmacevtske učinkovine, ki ga je 
izvedel pristojni organ Skupnosti ali 
organ države, s katero je sklenjen veljavni 
sporazum o vzajemnem priznavanju. 
Uspešno opravljen inšpekcijski pregled 
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ki zagotavljata, da se ni mogoče izogniti 
tej dobri proizvodni praksi.

mora biti dokumentiran s potrdilom, ki ga 
izda pristojni organ in ki potrjuje 
skladnost s standardi dobre proizvodne 
prakse. 

Or. en

Obrazložitev

Pisno potrdilo, ki ga izda tretja država izvoza in potrjuje, da je obrat izdelal izvoženo aktivno 
učinkovino v skladu z dobro proizvodno prakso, zdaleč ni zadostno jamstvo. Da bi zavarovali 
javno zdravje in ohranili konkurenčnost evropskih podjetij, morajo pristojni nacionalni 
organi izvajati inšpekcijske preglede teh proizvodnih obratov. Ta sistem bo ustrezno 
spodbudil tuje proizvajalce, da bodo svoje izvorne države spodbudili k sklenitvi sporazumov o 
vzajemnem priznavanju z Evropsko unijo.

Predlog spremembe 191
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata nadzor in izvrševanje, ki 
zagotavljata, da se ni mogoče izogniti tej 
dobri proizvodni praksi.

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata nadzor in izvrševanje, 
vključno z večkratnimi in 
nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi, 
ki zagotavljajo, da se ni mogoče izogniti 
tej dobri proizvodni praksi.

Or. en

Obrazložitev

Clarification.
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Predlog spremembe 192
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata nadzor in izvrševanje, ki 
zagotavljata, da se ni mogoče izogniti tej 
dobri proizvodni praksi.

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata stroga in pregledna 
nadzor in izvrševanje, ki zagotavljata, da se 
ni mogoče izogniti tej dobri proizvodni 
praksi.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita v tretjih državah mora biti vsaj enakovredna tisti v Skupnosti, zato mora obstajati 
strog in pregleden nadzor ter izvrševanje, da se zagotovi dobra proizvodna praksa. V primeru 
kršitev mora tretja država izvoznica nemudoma obvestiti Skupnost.

Predlog spremembe 193
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načela dobre proizvodne prakse za 
zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, iz točke (f) člena 46 in 
člena 46b se sprejmejo kot podrobne
smernice.

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 121a in pod pogoji iz členov 121b 
in 121c sprejme načela dobre proizvodne 
in distribucijske prakse za zdravilne 
učinkovine, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi in pomožne snovi, iz točke (f) člena 
46 in člena 46b kot podrobna merila.
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Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 26 iz osnutka poročila. S tem predlogom spremembe se med 
drugim tako imenovani postopek komitologije uskladi z novim postopkom iz člena 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Predlog spremembe 194
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načela dobre proizvodne prakse za 
zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, iz točke (f) člena 46 in 
člena 46b se sprejmejo kot podrobne 
smernice.

Načela dobre proizvodne in distribucijske 
prakse za zdravilne učinkovine, ki se 
uporabljajo kot vhodne snovi, iz točke (f) 
člena 46 in člena 46b se sprejmejo kot 
podrobne smernice.

Or. en

Predlog spremembe 195
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Načela dobre proizvodne prakse za 
zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, iz točke (f) člena 46 in 
člena 46b se sprejmejo kot podrobne 
smernice.“

„Načela dobre proizvodne in distribucijske 
prakse za zdravilne učinkovine, ki se 
uporabljajo kot vhodne snovi, iz točke (f) 
člena 46 in člena 46b se sprejmejo kot 
podrobne smernice.“

Or. de
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Predlog spremembe 196
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Načela dobre proizvodne prakse za 
zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, iz točke (f) člena 46 in 
člena 46b se sprejmejo kot podrobne 
smernice.“

„Načela dobre proizvodne prakse za 
zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, iz točke (f) člena 46 in 
člena 46b se sprejmejo kot podrobne 
smernice.“ Treba je sprejeti načela v obliki 
smernic, v skladu s katerimi imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo zagotavlja, da 
so pomožne snovi primerne za uporabo v 
proizvodnih postopkih. Ti postopki se 
izvajajo na podlagi analize tveganja v 
skladu z načeli dobre proizvodne prakse. 

Or. en

Obrazložitev

Razviti je treba primerne in sorazmerne smernice za pomožne snovi in zdravilne učinkovine, 
saj se značilnosti njunih dobavnih verig zelo razlikujejo. Predlaga se, da že obstoječe 
smernice služijo kot podlaga za nadzor za pomožne snovi in se okrepijo z ustreznimi 
dodatnimi zahtevami, kadar je to potrebno. Prav tako se predlaga pragmatični pristop, s 
katerim bi bile izpolnjene zahteve veljavne zakonodaje in bi se dopolnjevali že obstoječi 
učinkoviti sistemi.

Predlog spremembe 197
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 52a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci in uvozniki zdravilnih 
učinkovin, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi, s sedežem v Skupnosti sporočijo 
svoj naslov pristojnemu organu države 

Proizvajalci, uvozniki in distributerji 
zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, s sedežem v Skupnosti 
sporočijo svoj naslov pristojnemu organu 
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članice, v kateri imajo sedež. države članice, v kateri imajo sedež.

Or. de

Predlog spremembe 198
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 52a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci in uvozniki zdravilnih 
učinkovin, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi, s sedežem v Skupnosti sporočijo 
svoj naslov pristojnemu organu države 
članice, v kateri imajo sedež.

Proizvajalci, uvozniki in distributerji 
zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, s sedežem v Skupnosti 
sporočijo svoj naslov pristojnemu organu 
države članice, v kateri imajo sedež.

Or. en

Predlog spremembe 199
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 52 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ne glede na člen 2(1) in brez poseganja 
v naslov VII države članice zagotovijo, da 
se zdravila, ki niso namenjena za dajanje v 
promet, ne vnesejo v Skupnost, če se 
utemeljeno domneva, da imajo zdravila
ponarejeno istovetnost, zgodovino ali vir.

(1) Ne glede na člen 2(1) in brez poseganja 
v naslov VII države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe, s katerimi preprečijo, da 
se zdravila, ki niso namenjena za dajanje v 
promet, ne vnesejo v Unijo, če se 
utemeljeno domneva, da so ta zdravila 
ponarejena.

(2) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje odstavka 1. Ti ukrepi, namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 

(2) Da bi določili potrebne ukrepe iz 
odstavka (1), Komisija z delegiranimi akti 
v skladu s členom 121a in pod pogoji iz 
členov 121b in 121c sprejme:
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postopkom s pregledom iz člena 121(2a).
– merila, ki jih morajo nacionalni organi 
upoštevati, in preverjanja, ki jih morajo 
opraviti, ko ocenjujejo zdravilo, 
namenjeno za uvedbo v Uniji, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir;
– dokumentacijo, ki mora spremljati 
zdravilo, da bi olajšali izvrševanje, brez 
poseganja v veljavne zahteve glede 
dokumentacije v skladu s carinsko 
zakonodajo;
– minimalni obseg sodelovanja in 
mehanizme med carinskimi organi in 
pristojnimi organi za zdravila. To 
vključuje vsaj koncepte obvladovanja 
tveganja in razloge za začetek 
inšpekcijskih pregledov.  

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se stari postopek, tako imenovani postopek komitologije, uskladi 
z novim postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Predlog spremembe 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 52 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 52c
Komisija preuči možnosti za potrditev 
pristnosti na ravni individualnega 
odmerka kot metode za odkrivanje 
ponarejenih zdravil.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija lahko s preučevanjem možnosti za potrditev pristnosti na ravni individualnega 
odmerka izboljša ozaveščenost državljanov o najsodobnejših tehnikah, ki pomagajo 
preprečevati ponarejanje zdravil.


