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Pozměňovací návrh 201
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které nejsou kvůli svým 
zvláštním vlastnostem vhodné pro uvádění 
na trh prostřednictvím velkoobchodů 
a lékáren, a proto je výrobce dodává 
přímo klinickým zařízením, kde jsou 
přímo podávány pacientům, a které 
podléhají omezení výdeje na lékařský 
předpis ve smyslu hlavy VI.

Pokud jde o generika a dobře zavedené 
léčivé přípravky, jež podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu 
hlavy VI, jsou bezpečnostní prvky 
povinné, pokud to Komise považuje za 
nezbytné na základě přístupu založeném 
na posouzení rizika v souladu s čl. 54a 
odst. 4. Přístup založený na posouzení 
rizika se provádí s využitím tzv. postupu 
„opt-in“.

Or. en

Odůvodnění

Určité přípravky mohou být podávány pouze v nemocnici, což znamená, že uplatňování 
bezpečnostních prvků je v jejich případě pro pacienty málo prospěšné a může i způsobit, že se 
pacienti k těmto přípravkům dostanou později. Zboží nízké cenové kategorie, jež je jen zřídka 
paděláno, by v zásadě mohlo být z požadavku na bezpečnostní prvky vyňato, pokud si 
bezpečnostní označení nevyžádá jeho cena či předchozí případy. Postup „opt-in“ nepřihlíží 
k finančnímu zatížení MSP, které mají jen několik výrobních linek.
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Pozměňovací návrh 202
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu 
hlavy VI.“. 

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci a ověření autenticity, stejně 
jako odhalení všech případů úpravy obalu
léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, u nichž existuje riziko, že 
mohou být padělány nebo nějak 
upravovány. 

Rozhodnutí o tom, zda jsou tyto 
bezpečnostní prvky u léčivých přípravků 
nebo jejich kategorií požadovány, vychází 
z posouzení rizika vypracovaného 
v souladu s ustanoveními čl. 54a odst. 4.“ 

Or. es

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod pro to, aby byly požadavky na použití bezpečnostních prvků 
automaticky omezeny pouze na léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis. Oprávněnost 
tohoto přístupu navíc nepotvrzují ani již odhalené případy padělaných léčivých přípravků. 
Efektivní ochrana veřejnosti vyžaduje přístup, který bude vycházet z rizik, jež jsou s daným 
typem léčivého přípravku spojena.

Pozměňovací návrh 203
Sylvana Rapti

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 

o) bezpečnostní prvky umožňující ověření 
autenticity identifikace léčivých přípravků 
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vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu 
hlavy VI.

jiných než radiofarmaka.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla zaručena autenticita všech léčivých přípravků, včetně těch, které 
podléhají omezení výdeje na lékařský předpis, i těch, které jsou volně prodejné. Všechny 
léčivé přípravky jsou zvláštní produkty, jejichž padělání může mít katastrofální důsledky pro 
lidské zdraví. Na vnitrostátní i evropské úrovni je navíc rostoucí tendence převádět léčivé 
přípravky z kategorie, v níž podléhají omezení výdeje na lékařský předpis, do kategorie 
léčivých přípravků, které jsou volně prodejné.

Pozměňovací návrh 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu 
hlavy VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka ve smyslu hlavy VI.

Or. en

Odůvodnění

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, 
a differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).
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Pozměňovací návrh 205
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu 
hlavy VI.“.

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka.“.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zaručit autenticitu všech kategorií léčivých přípravků, ať již jde o přípravky na 
lékařský předpis či nikoli. Všechny léčivé přípravky jsou zvláštní produkty, jejichž padělání 
může mít katastrofální důsledky pro lidské zdraví. Navíc jsou v Evropě léčivé přípravky stále 
častěji převáděny z kategorie, v níž podléhají omezení výdeje na lékařský předpis, do 
kategorie léčivých přípravků, které jsou volně prodejné. Je rovněž třeba nezapomínat na to, že 
i padělání volně prodejných léčivých přípravků může být velmi výnosné.

Pozměňovací návrh 206
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka a dalších přípravků 
distribuovaných v rámci řízeného 
distribučního řetězce, které podléhají 
omezení výdeje na lékařský předpis ve 
smyslu hlavy VI.
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Or. en

Odůvodnění

Určité přípravky (např. imunoglobuliny) jsou výrobcem dodávány přímo do nemocnice či do 
jiného konečného zdravotnického zařízení. Jelikož je riziko, že by se do tohoto řetězce dostal 
padělaný přípravek, velmi malé, existuje důvod, aby tyto přípravky byly z povinnosti nést 
bezpečnostní prvky vyňaty.

Pozměňovací návrh 207
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.“.

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci a ověření autenticity léčivých 
přípravků jiných než radiofarmaka, které 
podléhají omezení výdeje na lékařský 
předpis ve smyslu hlavy VI.“.

Or. de

Odůvodnění

O otázce, zda musí být konkrétní léčivý přípravek zpětně vysledovatelný celým dodavatelským 
řetězcem od výrobce až k lékárně, by měly na svou vlastní odpovědnost rozhodovat členské 
státy.  K odhalení padělaných léčivých přípravků není zpětná vysledovatelnost nutná. Tato 
povinnost by s sebou navíc nesla značné dodatečné výdaje, které by především znamenaly 
neúměrné zvýšení nákladů mnoha malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 208
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
konkrétní identifikaci, ověření autenticity 
a zpětné vysledování léčivých přípravků 
jiných než radiofarmaka, které podléhají 
omezení výdeje na lékařský předpis ve 
smyslu hlavy VI.

Or. en

Odůvodnění

Chceme-li dosáhnout absolutní srozumitelnosti, ověření autenticity a zpětné vysledování 
jednotlivých balení umožní pouze ty bezpečnostní prvky, které konkrétně identifikují příslušné 
balení.

Pozměňovací návrh 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI, pokud Komise rozhodne, že existuje 
riziko jejich padělání z důvodu jejich ceny 
či předchozích případů.

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivými přípravky je zapotřebí přímočarého přístupu. 
Pro zajištění efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové 
hodnocení rizika přípravků nebo kategorií přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika 
léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je 
použití bezpečnostních prvků nutné. Striktní rozbor podnětů pro výrobu padělků (jako je 
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cenový faktor) a předešlé zkušenosti (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání 
zdrojů, které jsou zapotřebí v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 210
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI. Toto písmeno se vztahuje na všechny 
generické léčivé přípravky, které podléhají 
omezení výdeje na lékařský předpis .

Or. en

Odůvodnění

Pro léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis by měly být povinné bezpečnostní prvky 
a za účelem zaručení bezpečnosti pacientů by měla všechna generika spadat do oblasti 
působnosti těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
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VI.“. VI. Nejpozději 36 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost by měl být postup pro 
zpětné vysledování léčivých přípravků 
harmonizován na úrovni EU. Proto by 
měl být každý léčivý přípravek 
jednoznačně identifikován 
prostřednictvím sériového čísla uvedeného 
na jednotlivých baleních.“.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby byly postupy pro zpětné vysledování léčivých přípravků harmonizovány. 

Pozměňovací návrh 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

Tyto bezpečnostní prvky se uplatňují bez 
ohledu na způsob uvádění na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI. Vyňaty jsou homeopatické léčivé 
přípravky podle čl. 1 odst. 5. Pokud léčivý 
přípravek, např. homeopatický léčivý 
přípravek, nepodléhá omezení výdeje na 
lékařský předpis, mohou být bezpečnostní 
prvky uvedeny dobrovolně.

Or. en

Odůvodnění

Uplatnění tohoto ustanovení na homeopatické léčivé přípravky by bylo nepřiměřené. Komise 
neinformovala o žádných případech, kdy by došlo k padělání volně prodejných léčivých 
přípravků, jež se nacházejí v legálním dodavatelském řetězci. Pro padělatele by tyto přípravky 
nebyly ziskové, jelikož mají nízkou prodejní cenu a ve většině případů i nízký objem prodeje.

Pozměňovací návrh 214
Vittorio Prodi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) podrobnosti o původu přípravku 
(země, společnost, místo výroby) s cílem 
zajistit zpětné vysledování účinné složky 
léčivého přípravku; je-li účinná složka 
vyrobena mimo Evropskou unii, označení 
země původu uvedené na daném balení 
léčivého přípravku.

Or. en
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Odůvodnění

Zpětná vysledovatelnost je povinná v potravinářském průmyslu, kde má spotřebitel právo 
vědět, odkud vybraný výrobek pochází. Tato možnost výběru by měla být poskytnuta i 
u léčivých přípravků, a to i za účelem boje proti padělkům a větší transparentnosti celého 
odvětví, od výroby účinných složek léčivých přípravků až k lékárně/spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 215
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. o) 
musí distributorům nebo lékárníkům či
osobám způsobilým nebo oprávněným 
vydávat léčivé přípravky veřejnosti 
umožnit provést všechny tyto činnosti:

1. Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. o) 
musí distributorům nebo lékárníkům 
a osobám způsobilým nebo oprávněným 
vydávat léčivé přípravky veřejnosti 
umožnit provést všechny tyto činnosti: 

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo vyjasnit 
oblast působnosti navrženého znění.  Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato 
opatření vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by 
navíc nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků.  

Pozměňovací návrh 216
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ověřit autenticitu posouzením zjevných, 
skrytých nebo forenzních prvků;

a) ověřit autenticitu; 

Or. es
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Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo vyjasnit 
oblast působnosti navrženého znění.  Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato 
opatření vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by 
navíc nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků.  

Pozměňovací návrh 217
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ověřit autenticitu posouzením zjevných, 
skrytých nebo forenzních prvků;

a) ověřit autenticitu posouzením zjevných 
prvků;

Or. fr

Odůvodnění

V současné době mohou o existenci skrytých nebo forenzních prvků na obalu vědět pouze 
držitel rozhodnutí o registraci a donucovací a regulační orgány. Z bezpečnostních důvodů se 
zdá být klíčové, aby tyto informace nebyly vyzrazeny nikomu jinému než výše uvedeným 
zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh 218
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) identifikovat jednotlivá balení; b) identifikovat jednotlivá balení 
prostřednictvím jedinečného strojově 
čitelného serializačního kódu;
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Or. en

Odůvodnění

Chceme-li dosáhnout absolutní srozumitelnosti, ověření autenticity a zpětné vysledování 
jednotlivých balení umožní pouze ty bezpečnostní prvky, které konkrétně identifikují příslušné 
balení.

Pozměňovací návrh 219
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b)  identifikovat jednotlivá balení; b) identifikovat jednotlivá balení podle 
jednotného standardu platného v celé EU;

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech již byly bezpečnostní prvky zavedeny. Tyto prvky by mělo být 
možné přizpůsobit na určitou přechodnou dobu standardům EU. Vzhledem k tomu, že 
problém s paděláním léčivých přípravků ovšem sahá až za hranice jednotlivých států, je pro 
účinnou ochranu pacientů nevhodné, aby v jednotlivých státech existovaly různé právní 
předpisy. Proto musí platit stejné bezpečnostní prvky pro celou EU.

Pozměňovací návrh 220
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. 
o) nesmí být částečně ani zcela odstraněny
nebo překryty, nejsou-li splněny tyto 
podmínky:

2. Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. o) 
nesmí být odstraněny nebo překryty.
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Or. en

Odůvodnění

V rámci zajištění optimální bezpečnosti, již vyžadují všechny strany, by léčivý přípravek neměl 
podléhat zvláštní manipulaci. Léčivý přípravek by měl zůstat nedotčen od okamžiku, kdy je 
držitelem rozhodnutí o registraci zabalen až do okamžiku, kdy je doručen pacientovi, 
v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské strategie v oblasti bezpečnosti 
potravin.

Pozměňovací návrh 221
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. 
o) nesmí být částečně ani zcela odstraněny 
nebo překryty, nejsou-li splněny tyto 
podmínky:

2. Jestliže držitel povolení výroby 
nevlastní pro příslušný léčivý přípravek 
rozhodnutí o registraci v souladu s čl. 6 
odst. 1 nebo jestliže od držitele rozhodnutí 
o registraci neobdržel písemné povolení, 
členské státy zajistí, aby nezaměňoval, 
částečně či zcela neodstraňoval nebo 
nepřekrýval bezpečnostní prvky podle čl. 
54 písm. o).

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li léčivé přípravky přebalovány – jiným subjektem než původním výrobcem, držitelem 
rozhodnutí o registraci původního přípravku, jinou společností v rámci této skupiny či třetí 
stranou, která jimi byla k tomuto opětovnému zabalení najata –, je vážně ohrožena  účinnost 
jakýchkoli prvků proti padělání, jež tvořily součást původního balení. Přebalování by proto 
mělo být zakázáno. Existuje ovšem jedna důležitá výjimka, která řádně schválenému 
sponzorovi klinických hodnocení umožňuje, aby léčivé přípravky přebalil v souladu 
s protokolem o klinické studii. 
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Pozměňovací návrh 222
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. o) 
nesmí být částečně ani zcela odstraněny 
nebo překryty, nejsou-li splněny tyto 
podmínky:

2. Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. o) 
nesmí být odstraněny nebo překryty.  
Jestliže jsou splněny tyto podmínky a jsou-
li odůvodněny veřejným zdravím, může 
držitel povolení výroby umístit původní 
léčivý přípravek do jiného obalu, zachová-
li jeho původní bezpečnostní prvky 
nedotčeny.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zajištění standardů optimální bezpečnosti, jež vyžadují všechny strany, nesmí být 
s léčivým přípravkem manipulováno. Jakmile držitel rozhodnutí o registraci přípravek zabalí, 
musí tento přípravek zůstat v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské 
strategie v oblasti bezpečnosti potravin nedotčen až do doby, než jej převezme pacient. 
V určitých případech by ovšem mělo být i nadále možné ukládat původní přípravek do jiného 
obalu, zůstanou-li původní bezpečnostní opatření nedotčena.

Pozměňovací návrh 223
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držitel povolení výroby před částečným 
nebo úplným odstraněním nebo překrytím 
bezpečnostního prvku ověří autenticitu 
přípravku;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Jsou-li léčivé přípravky přebalovány – jiným subjektem než původním výrobcem, držitelem 
registrace původního přípravku, jinou společností v rámci této skupiny či třetí stranou, která 
byla k tomuto přebalení najata –, je účinnost jakýchkoli prvků proti padělání, jež byly 
součástí původního balení, vážně ohrožena. Přebalování by proto mělo být zakázáno. Existuje 
ovšem jedna důležitá výjimka, která řádně schválenému sponzorovi klinických hodnocení 
umožňuje, aby léčivé přípravky přebalil v souladu s protokolem o klinické studii. 

Pozměňovací návrh 224
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držitel povolení výroby před částečným 
nebo úplným odstraněním nebo překrytím 
bezpečnostního prvku ověří autenticitu 
přípravku;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V rámci zajištění optimální bezpečnosti, již vyžadují všechny strany, by léčivý přípravek neměl 
podléhat zvláštní manipulaci. Léčivý přípravek by měl zůstat nedotčen od okamžiku, kdy je 
držitelem rozhodnutí o registraci zabalen až do okamžiku, kdy je doručen pacientovi, 
v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské strategie v oblasti bezpečnosti 
potravin.

Pozměňovací návrh 225
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) držitel povolení výroby před částečným a) držitel povolení výroby musí 
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nebo úplným odstraněním nebo překrytím 
bezpečnostního prvku ověří autenticitu
přípravku;

bezpečnostní prvek související 
s identifikací, autenticitou 
a vysledovatelností přípravku ponechat 
v takovém stavu, aby byl viditelný 
a použitelný;

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zajištění standardů optimální bezpečnosti, jež vyžadují všechny strany, nesmí být 
s léčivým přípravkem manipulováno. Jakmile držitel rozhodnutí o registraci přípravek zabalí, 
musí tento přípravek zůstat v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské 
strategie v oblasti bezpečnosti potravin nedotčen až do doby, než jej převezme pacient. 
V určitých případech by ovšem mělo být i nadále možné ukládat původní přípravek do jiného 
obalu, zůstanou-li původní bezpečnostní opatření nedotčena.

Pozměňovací návrh 226
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž 
provádí výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li léčivé přípravky přebalovány – jiným subjektem než původním výrobcem, držitelem 
rozhodnutí o registraci původního přípravku, jinou společností v rámci této skupiny či třetí 
stranou, která jimi byla k tomuto opětovnému zabalení najata –, je vážně ohrožena  účinnost 
jakýchkoli prvků proti padělání, jež tvořily součást původního balení. Přebalování by proto 
mělo být zakázáno. Existuje ovšem jedna důležitá výjimka, která řádně schválenému 
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sponzorovi klinických hodnocení umožňuje, aby léčivé přípravky přebalil v souladu 
s protokolem o klinické studii. 

Pozměňovací návrh 227
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž 
provádí výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V rámci zajištění optimální bezpečnosti, již vyžadují všechny strany, by léčivý přípravek neměl 
podléhat zvláštní manipulaci. Léčivý přípravek by měl zůstat nedotčen od okamžiku, kdy je 
držitelem rozhodnutí o registraci zabalen až do okamžiku, kdy je doručen pacientovi, 
v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské strategie v oblasti bezpečnosti 
potravin.

Pozměňovací návrh 228
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o). Za žádných 
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výměnu bezpečnostního prvku za
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

okolností nesmí nahradit bezpečnostní 
prvek, jenž je součástí původního obalu 
a umožňuje ověření identifikace,
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku;

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zajištění standardů optimální bezpečnosti, jež vyžadují všechny strany, nesmí být 
s léčivým přípravkem manipulováno. Jakmile držitel rozhodnutí o registraci přípravek zabalí, 
musí tento přípravek zůstat v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské 
strategie v oblasti bezpečnosti potravin nedotčen až do doby, než jej převezme pacient. V 
určitých případech by ovšem mělo být i nadále možné ukládat původní přípravek do jiného 
obalu, zůstanou-li původní bezpečnostní opatření nedotčena.

Pozměňovací návrh 229
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nedotknutelnost vnějšího 
obalu léčivého přípravku, aniž by došlo
k otevření vnitřního obalu, jak je vymezen 
v čl. 1 odst. 23;

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo vyjasnit 
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oblast působnosti navrženého znění.  Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato 
opatření vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by 
navíc nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků.  

Pozměňovací návrh 230
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace a ověření 
autenticity léčivého přípravku, aniž by 
došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

Or. de

Odůvodnění

O otázce, zda musí být konkrétní léčivý přípravek zpětně vysledovatelný celým dodavatelským 
řetězcem od výrobce až k lékárně, by měly na svou vlastní odpovědnost rozhodovat členské 
státy.  K odhalení padělaných léčivých přípravků není zpětná vysledovatelnost nutná. Tato 
povinnost by s sebou navíc nesla značné dodatečné výdaje, které by především znamenaly 
neúměrné zvýšení nákladů mnoha malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 231
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k  jakýmkoli změnám na 
vnitřním obalu, jak je vymezen v čl. 1 odst. 
23,  jež by neodpovídaly účelům uvedeným 
v článku 55;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré změny na vnitřním obalu jsou zakázány (včetně rozřezání blistrů). Jsou-li blistry 
porušené, léčivý přípravek u pacientů nevzbuzuje důvěru.

Pozměňovací návrh 232
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23; držitel povolení 
výroby vyrobí za tímto účelem nový vnější 
obal, na němž opakovaně uvede veškeré 
podstatné informace o přípravku 
a ochranné známce a který musí být 
v souladu s požadavky čl. 54 písm. o) 
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opatřen bezpečnostními prvky; původní 
obaly jsou zlikvidovány;

Or. de

Odůvodnění

Povinné uložení léčivého přípravku do nového obalu zvýší bezpečnost pacientů. Zavedením 
možnosti uložení léčivého přípravku do nového obalu se středem zájmu stává veřejné zdraví 
a bezpečnost pacientů, a nikoli práva výrobců k ochranným známkám. 

Pozměňovací návrh 233
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2– písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 
bezpečnostní prvek, který je rovnocenný, 
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23; 

držitel povolení výroby vyrobí za tímto 
účelem nový vnější obal, na němž 
opakovaně uvede veškeré podstatné 
informace o přípravku a ochranné 
známce a který musí být v souladu 
s požadavky čl. 54 písm. o) opatřen 
bezpečnostními prvky; původní obaly jsou 
zlikvidovány;

Or. en

Odůvodnění

Povinné uložení léčivého přípravku do nového obalu zvýší pacientovu důvěru a zlepší 
dodržování pokynů z jeho strany. Uložení léčivého přípravku do nového obalu zahrnuje 
likvidaci a kontrolované zničení původního vnějšího obalu, který je nahrazen novým vnějším 
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obalem navrženým paralelním distributorem (jenž pochází od schváleného výrobce obalového 
materiálu, který dodržuje správnou výrobní praxi). Zavedením možnosti uložení léčivého 
přípravku do nového obalu se středem zájmu stává veřejné zdraví a bezpečnost pacientů, 
a nikoli práva výrobců k ochranným známkám.

Pozměňovací návrh 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky jsou chápány jako 
rovnocenné, jsou-li stejně účinné při 
identifikaci, ověření autenticity, zpětném 
vysledování léčivého přípravku 
a zamezení manipulace s tímto 
přípravkem a je-li stejně technicky obtížné 
vyrobit jeho duplikát. Tento odstavec se 
rovněž vztahuje na  odstranění, výměnu 
nebo překrytí nových bezpečnostních 
prvků, pokud ovšem primární 
bezpečnostní prvek není skrytý a jeho 
zjištění není možné. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 30 předložený zpravodajkou. Má-li se 
zajistit, aby paralelní obchodníci mohli v průběhu přebalování zboží uplatňovat skutečně 
rovnocenné bezpečnostní prvky, musí tato směrnice zavést jednotlivé kategorie rovnocenných 
bezpečnostních prvků rozlišené podle specifických kritérií, přičemž se uzná skutečnost, že 
skryté bezpečnostní prvky nemohou být bez předchozích informací ověřeny. 

Pozměňovací návrh 235
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky jsou chápány jako 
rovnocenné, jsou-li stejně účinné při 
identifikaci, ověření autenticity, zpětném 
vysledování léčivých přípravků a zamezení 
manipulace s tímto přípravkem  a je-li 
stejně technicky obtížné vyrobit jeho 
duplikát. Tento odstavec se rovněž 
vztahuje na odstranění, výměnu nebo 
překrytí nových bezpečnostních prvků. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit, aby paralelní obchodníci mohli v průběhu přebalování zboží uplatňovat 
skutečně rovnocenné bezpečnostní prvky, musí tato směrnice zavést jednotlivé kategorie 
rovnocenných bezpečnostních prvků rozlišené podle specifických kritérií.

Pozměňovací návrh 236
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – bod b – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky jsou chápány jako 
rovnocenné, jsou-li stejně účinné při 
identifikaci, ověření autenticity, zpětném 
vysledování léčivých přípravků a zamezení 
manipulace s tímto přípravkem a je-li 
stejně technicky obtížné vyrobit jeho 
duplikát. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo absolutní srozumitelnosti, umožní ověření autenticity a zpětné vysledování 
jednotlivých balení pouze ty bezpečnostní prvky, které konkrétně identifikují příslušné balení.



PE439.409v01-00 26/63 AM\807496CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 237
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výměna bezpečnostního prvku podléhá 
dozoru ze strany příslušného orgánu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li léčivé přípravky přebalovány – jiným subjektem než původním výrobcem, držitelem 
rozhodnutí o registraci původního přípravku, jinou společností v rámci této skupiny či třetí 
stranou, která jimi byla k tomuto opětovnému zabalení najata –, je vážně ohrožena  účinnost 
jakýchkoli prvků proti padělání, jež tvořily součást původního balení. Přebalování by proto 
mělo být zakázáno. Existuje ovšem jedna důležitá výjimka, která řádně schválenému 
sponzorovi klinických hodnocení umožňuje, aby léčivé přípravky přebalil v souladu 
s protokolem o klinické studii. 

Pozměňovací návrh 238
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výměna bezpečnostního prvku podléhá 
dozoru ze strany příslušného orgánu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V rámci zajištění optimální bezpečnosti, již vyžadují všechny strany, by léčivý přípravek neměl 
podléhat zvláštní manipulaci. Léčivý přípravek by měl zůstat nedotčen od okamžiku, kdy je 
držitelem rozhodnutí o registraci zabalen až do okamžiku, kdy je doručen pacientovi, 
v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské strategie v oblasti bezpečnosti 
potravin.
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Pozměňovací návrh 239
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výměna bezpečnostního prvku podléhá 
dozoru ze strany příslušného orgánu.

c) držitel povolení výroby odpovídá za 
veškeré činnosti týkající se úkonů 
popsaných v bodě 2.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zajištění standardů optimální bezpečnosti, jež vyžadují všechny strany, nesmí být 
s léčivým přípravkem manipulováno. Jakmile držitel rozhodnutí o registraci přípravek zabalí, 
musí tento přípravek zůstat v souladu se stávajícími požadavky vyplývajícími z evropské 
strategie v oblasti bezpečnosti potravin nedotčen až do doby, než jej převezme pacient. V 
určitých případech by ovšem mělo být i nadále možné ukládat původní přípravek do jiného 
obalu, zůstanou-li původní bezpečnostní opatření nedotčena.

Pozměňovací návrh 240
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) držitel povolení výroby jasně uvede na 
vnějším obalu, které původní bezpečnostní 
prvky byly částečně či zcela odstraněny 
nebo překryty.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) bezpečnostní prvky uvedené v čl. 54 
písm. o) se uplatňují bez ohledu na druh 
distribučního kanálu. 

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bylo zjištěno, že určité léčivé přípravky potřebují dodatečnou bezpečnostní ochranu, 
měla by být tato ochrana uplatňována bez ohledu na použitý distribuční kanál, aby se 
zamezilo zbytečným nejasnostem.

Pozměňovací návrh 242
Judith A. Merkies

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) bezpečnostní prvky uvedené v čl. 54 
písm. o) se uplatňují bez ohledu na druh 
distribučního kanálu.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bylo zjištěno, že určité léčivé přípravky potřebují dodatečnou bezpečnostní ochranu, 
měla by být tato ochrana uplatňována bez ohledu na použitý distribuční kanál, aby se 
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zamezilo zbytečným nejasnostem.

Pozměňovací návrh 243
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé povolení výroby nesou 
v souladu se směrnicí Rady 85/374/EHS 
odpovědnost za škody způsobené léčivými 
přípravky, které jsou padělané, pokud jde 
o identifikační údaje.

3. Držitelé povolení výroby uvedení 
v odstavci 2 se považují za výrobce 
v souladu se směrnicí Rady 85/374/EHS. 
Odpovídají za škody způsobené změnami, 
které provedli na léčivých přípravcích, ať 
již padělaných nebo původních, a jež byly 
způsobeny původnímu výrobci, držiteli 
rozhodnutí o registraci a spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby bylo zřejmé, že držitelé povolení výroby, kteří přípravky přebalují, ponesou 
striktní odpovědnost za veškeré své činnosti, a to i v případě, kdy se do dodavatelského 
řetězce dostanou padělané léčivé přípravky.  Subjekty zajišťující přebalování zboží by měly 
nést odpovědnost za veškeré škody, které  způsobily změnami na farmaceutických přípravcích, 
a to bez ohledu na to, zda šlo o padělaný přípravek nebo originál.

Pozměňovací návrh 244
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé povolení výroby nesou 
v souladu se směrnicí Rady 85/374/EHS 
odpovědnost za škody způsobené léčivými
přípravky, které jsou padělané, pokud jde 

3. Držitelé povolení výroby uvedení 
v odstavci 2 se považují za výrobce 
v souladu se směrnicí Rady 85/374/EHS. 
Odpovídají za škody, jež původnímu 
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o identifikační údaje. výrobci, držiteli rozhodnutí o registraci 
a spotřebitelům způsobily léčivé přípravky, 
které jsou padělané, pokud jde 
o identifikační údaje.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby bylo zřejmé, že držitelé povolení výroby, kteří přípravky přebalují, ponesou 
striktní odpovědnost za veškeré své činnosti, a to i v případě, kdy se do dodavatelského 
řetězce dostanou padělané léčivé přípravky. 

Pozměňovací návrh 245
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé povolení výroby nesou 
v souladu se směrnicí Rady 85/374/EHS 
odpovědnost za škody způsobené léčivými 
přípravky, které jsou padělané, pokud jde 
o identifikační údaje.

.

3. Držitelé povolení výroby vykonávající 
činnosti uvedené v čl. 54a odst. 2 nesou 
v souladu se směrnicí Rady 85/374/EHS 
odpovědnost za škody způsobené léčivými 
přípravky, které jsou padělané, pokud jde 
o identifikační údaje.

  .

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo vyjasnit 
oblast působnosti navrženého znění.  Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato 
opatření vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by 
navíc nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků.  
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Pozměňovací návrh 246
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku. Předtím, 
než navrhne konkrétní opatření v souladu 
s čl. 54 písm. o), provede Komise veřejné 
posouzení dopadu nákladů a přínosů 
stávajících bezpečnostních prvků a bude 
rovněž konzultovat se stranami, které 
uvedené bezpečnostní prvky uplatňují 
a používají, aby se prokázala účelnost 
těchto konkrétních opatření ve srovnání 
se stávajícími opatřeními jednotlivých
členských států.

Or. el

Odůvodnění

Pokud jde o bezpečnostní prvky, které musí být používány, jakož i o pilotní projekty, jež jsou 
realizovány na vnitrostátní úrovni s cílem vyhodnotit přínos těchto prvků, nabízí se řada 
možností. Komise by před výběrem konkrétního bezpečnostního prvku měla provést posouzení 
dopadu za účelem vyhodnocení výhod i nevýhod stávajících bezpečnostních prvků, výsledků 
pilotních projektů a účelnosti navržených prvků, a to ve srovnání se stávajícími opatřeními 
jednotlivých členských států.
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Pozměňovací návrh 247
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku.

4. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku. Předtím, 
než navrhne konkrétní opatření v souladu 
s čl. 54 písm. o), provede Komise veřejné 
posouzení dopadu nákladů a přínosů 
stávajících bezpečnostních prvků a bude 
konzultovat se stranami, které uvedené 
bezpečnostní prvky uplatňují a používají.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o bezpečnostní prvky, které mají být používány za účelem ověření autenticity 
léčivých přípravků, nabízí se řada možností jako např. jednorozměrný kód, kód typu „data 
matrix“, bezpečnostní plomby, hologramy, čipy RFID atd. Na vnitrostátní úrovni se také 
realizují pilotní projekty, jejichž cílem je vyhodnotit přínos těchto prvků. Komise by před 
výběrem konkrétního bezpečnostního prvku měla provést posouzení dopadu za účelem 
vyhodnocení výhod i nevýhod všech bezpečnostních prvků, které jsou v současnosti na trhu
k dispozici, a měla by vzít v potaz i dosavadní zkušenosti a výsledky realizovaných pilotních 
projektů.

Pozměňovací návrh 248
Crescenzio Rivellini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku. 

4. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku. Předtím, 
než Komise vypracuje zvláštní návrh, 
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a aby mohla vybrat variantu, která bude 
nejlépe vyhovovat potřebám občanů, 
provede posouzení dopadu nákladů 
a přínosů stávajících platných systémů 
pro boj proti padělání a zjistí názory stran, 
které jsou zapojeny do uplatňování 
a používání bezpečnostních plomb pro 
ověření. 

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o technologie pro boj proti padělání, nabízí se v současnosti řada možností jako 
např. jednorozměrný kód, kódy typu „data matrix“, bezpečnostní plomby, hologramy, čipy 
RFID atd. 
Na vnitrostátní úrovni v současnosti probíhají pilotní projekty, jež mají vyhodnotit výhody 
jednotlivých technologií. 
Komise by před zvolením konkrétní plomby proti padělání měla provést posouzení dopadu za 
účelem vyhodnocení všech výhod i nevýhod plomb, které jsou v současné době dostupné na 
trhu a měla by vzít v potaz dřívější zkušenosti.

Pozměňovací návrh 249
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku.

4. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 121a a s výhradou podmínek 
uvedených v článcích 212b a 121c 
opatření nezbytná pro provedení 
ustanovení čl. 54 písm. o) a odstavců 1 a 2 
tohoto článku.

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. 
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Pozměňovací návrh 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme opatření nezbytná pro
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku.

4. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení ustanovení čl. 54 písm. o) 
a odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Nežli Komise taková opatření přijme, 
nechá vypracovat nezávislé posouzení 
dopadu, jež vyhodnotí náklady a  přínosy 
různých bezpečnostních opatření, 
a uskuteční veřejné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně nezávislých organizací sdružujících 
pacienty a spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Pro zdravotní pojištěnce a pacienty by další nárůst cen léčivých přípravků znamenal 
nezanedbatelnou finanční zátěž. Je proto důležité, aby byla u bezpečnostních prvků, jež mají 
být využívány, vyhodnocována účinnost nákladů s cílem určit opatření, jež za relativně 
nejnižších nákladů přináší největší užitek. Obdobně by se před tím, než budou přijata jakákoli 
opatření, měly uskutečnit veřejné konzultace.

Pozměňovací návrh 251
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předtím, než Komise vypracuje zvláštní 
návrh, provede posouzení dopadu nákladů 
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a přínosů stávajících platných systémů 
pro boj proti padělání a zjistí názory stran, 
které jsou zapojeny do uplatňování 
a používání bezpečnostních plomb pro 
ověření.  

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o technologie pro boj proti padělání, nabízí se řada možností jako např. 
jednorozměrné kódy, kódy typu „data matrix“, bezpečnostní plomby, hologramy a čipy RFID. 
Na vnitrostátní úrovni v současnosti probíhají pilotní projekty, jež mají vyhodnotit výhody 
jednotlivých technologií. Komise by před zvolením konkrétní plomby proti padělání měla 
provést posouzení dopadu za účelem vyhodnocení plomb, které jsou v současné době na trhu 
dostupné, a měla by vzít v potaz dřívější zkušenosti a zjištění pilotních projektů..

Pozměňovací návrh 252
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

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. 
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Pozměňovací návrh 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím opatření k provedení čl. 54 
písm. o) vypracuje Komise veřejné 
posouzení dopadu nákladů a přínosů 
stávajících bezpečnostních prvků 
a konzultuje se všemi stranami, které 
uvedené bezpečnostní prvky uplatňují 
a používají.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o bezpečnostní prvky, nabízí se řada možností jako např. jednorozměrné znaky, kód 
typu „data matrix“, bezpečnostní plomby, hologramy atd. Na vnitrostátní úrovni se realizují 
pilotní projekty, jejichž cílem je vyhodnotit různé přínosy těchto bezpečnostních prvků. Nežli 
Komise zvolí konkrétní bezpečnostní prvek, měla by posoudit veškeré bezpečnostní prvky 
dostupné na trhu.

Pozměňovací návrh 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání těchto opatření Komise zváží 
riziko související s přípravky nebo 
kategoriemi přípravků a alespoň všechny 
tyto aspekty:

Při přijímání těchto opatření Komise zváží 
riziko související s přípravky na lékařský 
předpis a alespoň všechny tyto aspekty:

Or. en
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Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z tohoto důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zahrnuty všechny léčivé přípravky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria. Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Nejvhodnější kritéria představují cena a dřívější případy v rámci EU.

Pozměňovací návrh 255
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání těchto opatření Komise zváží 
riziko související s přípravky nebo 
kategoriemi přípravků a alespoň všechny 
tyto aspekty:

Při přijímání těchto opatření Komise zváží 
riziko související s veškerými přípravky 
nebo veškerými kategoriemi přípravků 
a alespoň všechny tyto aspekty:

Or. en

Odůvodnění

V tomto procesu je třeba zohlednit účinnost nákladů. Pro zdravotní pojištěnce a pacienty by 
další nárůst cen léčivých přípravků znamenal nezanedbatelnou finanční zátěž. Je třeba 
vyhnout se zbytečné regulační zátěži. Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je 
ověření autenticity léčivých přípravků, jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé 
z obchodního nebo osobního hlediska. Vlastnická práva k takovýmto údajům musí být 
respektována. Návrh se může vztahovat na vysoce citlivé informace a měl by podléhat 
příslušným právním předpisům v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) cenu a objem prodeje přípravku; a) cenu léčivých přípravků; 

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z toho důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zavrženy všechny léčivé prostředky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria. Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Nejvhodnější kritéria představují cena a dřívější případy v rámci EU.

Pozměňovací návrh 257
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a)  cenu a objem prodeje přípravku; a)  cenu přípravku; 

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivy je zapotřebí přímočarého přístupu. Pro zajištění 
efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové hodnocení rizika 
přípravků nebo kategorie přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je použití bezpečnostních 
prvků nutné. Striktní rozbor podnětů pro výrobu padělků (jako je cenový faktor) a předešlé 
zkušenosti (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání zdrojů, které jsou zapotřebí 
v jiných oblastech.
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Pozměňovací návrh 258
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) složitost dodavatelského řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení, které určuje, která léčiva jsou nejvíce ohrožena paděláním, by mělo zohlednit 
složitost distribučního řetězce přípravku. Určité přípravky (např. imunoglobuliny) jsou 
výrobcem dodávány přímo do nemocnice či jinému konečnému zdravotnickému zařízení. 
V případě takto krátkých distribučních řetězců je šance pro padělaná léčiva zřetelně nižší.

Pozměňovací návrh 259
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) složitost dodavatelského řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Přístup založený na posouzení rizika je nezbytný vzhledem k uplatňování bezpečnostních 
prvků pro léčivé přípravky (např. opatření přípravku serializačním kódem), vyhodnocení 
skutečných rizik padělání, podvodům při proplácení a přidané hodnotě pro bezpečnost 
pacientů. Orgány by se neměly pouze soustředit na rizika související s přípravky, ale také na 
rizika, která celkově souvisejí s distribučním řetězcem, aby získaly pravdivé a vyvážené 
hodnocení rizika padělání určité skupiny léčivých přípravků.
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Pozměňovací návrh 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet případů výskytu padělků ve 
třetích zemích a ve Společenství;

b) počet a četnost dřívějšího výskytu 
doložených případů padělání léčivých 
přípravků v Unii a vývoj těchto případů 
v minulosti;

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z toho důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zavrženy všechny léčivé prostředky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria. Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Nejvhodnější kritéria představují cena a dřívější případy v rámci EU.

Pozměňovací návrh 261
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet případů výskytu padělků ve 
třetích zemích a ve Společenství; 

b) počet a četnost dřívějšího výskytu 
doložených případů padělání léčivých 
přípravků v Unii a vývoj těchto případů 
v minulosti;

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivy je zapotřebí přímočarého přístupu. Pro zajištění 
efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové hodnocení rizika 
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přípravků nebo kategorie přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je použití bezpečnostních 
prvků nutné. Striktní rozbor podnětů pro výrobu padělků (jako je cenový faktor) a předešlé 
zkušenosti (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání zdrojů, které jsou zapotřebí 
v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 262
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet případů výskytu padělků ve 
třetích zemích a ve Společenství;

b) počet a četnost dřívějšího výskytu 
doložených případů padělání léčivých 
přípravků ve třetích zemích a v Unii;

Or. en

Odůvodnění

V tomto procesu je třeba zohlednit účinnost nákladů. Pro zdravotní pojištěnce a pacienty by 
další nárůst cen léčivých přípravků znamenal nezanedbatelnou finanční zátěž. Je třeba 
vyhnout se zbytečné regulační zátěži. Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je 
ověření autenticity léčivých přípravků, jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé 
z obchodního nebo osobního hlediska . Vlastnická práva k takovýmto údajům musí být 
respektována. Návrh se může vztahovat na vysoce citlivé informace a měl by podléhat 
příslušným právním předpisům v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vývoj takových případů v minulosti; vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z toho důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zavrženy všechny léčivé prostředky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria.  Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Nejvhodnější kritéria představují cena a dřívější případy v rámci EU.

Pozměňovací návrh 264
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vývoj takových případů v minulosti; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivy je zapotřebí přímočarého přístupu. Pro zajištění 
efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové hodnocení rizika 
přípravků nebo kategorie přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je použití bezpečnostních 
prvků nutné. Striktní rozbor podnětů pro výrobu padělků (jako je cenový faktor) a předešlé 
zkušenosti (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání zdrojů, které jsou zapotřebí 
v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvláštní vlastnosti dotčených přípravků; vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z toho důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zavrženy všechny léčivé prostředky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria. Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Nejvhodnější kritéria představují cena a dřívější případy v rámci EU.

Pozměňovací návrh 266
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvláštní vlastnosti dotčených přípravků; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivy je zapotřebí přímočarého přístupu. Pro zajištění 
efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové hodnocení rizika 
přípravků nebo kategorie přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je použití bezpečnostních 
prvků nutné. Striktní rozbor podnětů pro výrobu padělků (jako je cenový faktor) a předešlé 
zkušenosti (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání zdrojů, které jsou zapotřebí 
v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) závažnost onemocnění, která mají být 
léčena.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z toho důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zavrženy všechny léčivé prostředky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria. Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Nejvhodnější kritéria představují cena a dřívější případy v rámci EU .

Pozměňovací návrh 268
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) závažnost onemocnění, která mají být 
léčena.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivy je zapotřebí přímočarého přístupu. Pro zajištění 
efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové hodnocení rizika 
přípravků nebo kategorie přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je použití bezpečnostních 
prvků nutné. Striktní rozbor podnětů pro výrobu padělků (jako je cenový faktor) a předešlé 
zkušenosti (předchozí případy) zabraňují neúčinnému využívání zdrojů, které jsou zapotřebí 
v jiných oblastech.
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Pozměňovací návrh 269
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) jiná možná veřejná zdravotní rizika.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo vyjasnit 
oblast působnosti navrženého znění. Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato opatření 
vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by navíc 
nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků. 

.

Pozměňovací návrh 270
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky (s výjimkou sériových 
čísel) se zavedou tak, že bude určena 
jedna nebo více kategorií prvků, které 
musí být použity u určitých výrobků nebo 
kategorií výrobků. Farmaceutický výbor 
Komise definuje kategorie bezpečnostních 
prvků, které jsou rovnocenně účinné 
a efektivní, a prvky z jedné kategorie 
budou pak považovány za rovnocenné pro 
účely odst. 2 písm. b). Držitelé povolení 
výroby se budou moci rozhodnout, který 
konkrétní prvek nebo které prvky v rámci 
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jedné kategorie použijí, pokud Komise 
neuvede důvody vyžadující použití 
některého konkrétního bezpečnostního 
prvku.

Or. en

Odůvodnění

Základní úroveň bezpečnosti všech léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis by měl 
tvořit obal zabezpečený proti padělání v kombinaci se zvláštním kódováním (skladové 
identifikační číslo přípravku, číslo šarže, doba trvanlivosti a specifický serializační kód). Obal 
zabezpečený proti padělání je nejjistější způsobem, jak zajistit, že léčivý přípravek uvnitř je 
přípravkem, který do něho vložil původní výrobce a jedinečný systém kódování je 
nejpřímočařejším způsobem, jak ověřit autenticitu přípravku.

Pozměňovací návrh 271
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto kritérií může být 
u určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků upuštěno od požadavků 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
článku.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo vyjasnit 
oblast působnosti navrženého znění. Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato opatření 
vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by navíc 
nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků. 
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Pozměňovací návrh 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto kritérií může být 
u určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků upuštěno od požadavků
uvedených v odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
článku.

Na základě těchto kritérií jsou opatření 
uvedená v čl. 54 písm. o) a požadavky 
uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku 
výhradně uplatňovány pouze na ty 
přípravky nebo kategorie přípravků, které 
jsou zvláště ve velké míře ohroženy 
paděláním, a je od těchto opatření 
a požadavků upuštěno nebo jsou 
dobrovolné u těch přípravků nebo 
kategorií přípravků, které nenesou velké 
riziko padělání, jako jsou např. generika 
schválená v souladu s článkem 10.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení míry rizika v návrhu Komise zvýší bezpečnost pacienta a napomůže zaměřit se na 
boj proti padělání zejména těch léčivých přípravků, kterých se to týká. Z toho důvodu je 
nezbytné zaručit, že jsou v tomto návrhu zavrženy všechny léčivé prostředky a že jsou dobře 
stanovena správná kritéria. Mimoto musí uplatněná kritéria zaručit, že budou identifikovány 
skutečné příčiny padělání a zároveň bude padělatelům zabráněno ve vyvíjení nových aktivit. 
Cena a dřívější případy v rámci EU představují nejvhodnější kritéria.

Pozměňovací návrh 273
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto kritérií může být 
u určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků upuštěno od požadavků 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
článku.

Na základě těchto kritérií může Komise 
rozhodnout, že bezpečností prvky uvedené 
v čl. 54 písm. o) a požadavky uvedené 
v odstavcích a) až c) tohoto článku se 
uplatňují na určité léčivé přípravky na 
lékařský předpis, u kterých je velké riziko, 
že budou padělané.

Or. en

Odůvodnění

K ochraně pacienta před padělanými léčivy je zapotřebí přímočarého přístupu. Pro zajištění 
efektivního přidělení dostupných zdrojů na boj proti padělkům je klíčové hodnocení rizika 
přípravků nebo kategorie přípravků. Komise proto posuzuje profil rizika léčivých přípravků 
vydávaných na lékařský předpis a na tomto základě rozhoduje, zda je použití bezpečnostních 
prvků nutné. Přísný rozbor podnětů pro výrobu padělků a předešlá zkušenost (předešlé 
případy) zabraňuje neúčinnému využívání zdrojů, kterých by bylo zapotřebí v jiných 
oblastech.

Pozměňovací návrh 274
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto kritérií může být 
u určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků upuštěno od požadavků 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
článku.

Na základě těchto kritérií může být 
u určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků upuštěno od požadavků 
uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku. 

Or. en

Odůvodnění

Základní úroveň bezpečnosti všech léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis by měl 
tvořit obal zabezpečený proti padělání v kombinaci se zvláštním kódováním (skladové 
identifikační číslo přípravku, číslo šarže, doba trvanlivosti a specifický serializační kód). Obal 
zabezpečený proti padělání je nejjistější způsobem, jak zajistit, že léčivý přípravek uvnitř je 
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přípravkem, který do něho vložil původní výrobce a jedinečný systém kódování je 
nejpřímočařejším způsobem, jak ověřit autenticitu přípravku.

Pozměňovací návrh 275
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky mohou být použity 
dobrovolně pro všechny léčivé přípravky 
bez ohledu na to, jestli jsou vydávány na 
lékařský předpis nebo volně prodejné, 
a držitel rozhodnutí o registraci je může 
používat na svých přípravcích.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že farmaceutické společnosti mají o svých přípravcích nejlepší znalosti, 
a jsou tudíž pro hodnocení míry rizika nejpovolanější, měly by mít možnost používat tyto 
bezpečnostní prvky k jejich ochraně.

Pozměňovací návrh 276
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise by do pěti let ode dne, kdy 
vstoupí v platnost prováděcí opatření 
tohoto článku, měla předložit Evropskému 
parlamentu a Radě hodnotící zprávu 
o uplatňování bezpečnostních prvků 
uvedených v čl. 54 písm. o) o jejich 
přínosu pro snižování počtu padělaných 
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léčivých přípravků v legálním 
dodavatelském řetězci v Unii 
a potenciálním prospěchu alternativních 
technologií a možností pro ověření 
autenticity jednotlivých lékových forem. 

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování technologií, jež umožňují ověření autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků na úrovni jednotlivých lékových forem, jakožto doplňku k bezpečnostním prvkům 
navrhovaným pro balení léčivých přípravků, by umožnilo včasné odhalení padělaných 
přípravků a pomohlo tak omezovat rizika, jež pro zdraví a bezpečnost pacientů představují. 

Pozměňovací návrh 277
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro přechodné období v délce 3 let se 
bezpečnostní prvky považují za 
rovnocenné, jestliže umožňují stejnou 
identifikaci, ověření autenticity 
i nepřerušené zpětné vysledování léčivého 
přípravku, aniž by bylo nutné otevření 
vnitřního obalu, nebo jestliže stejnou 
měrou znesnadňují padělání přípravku. 
Pokud byl bezpečnostní prvek odstraněn, 
nahrazen nebo překryt, měl by se tento 
bod vztahovat rovněž na nový 
bezpečnostní prvek, pokud ovšem 
primární bezpečnostní prvek není skrytý 
a jeho zjištění není znemožněno.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby v budoucnu existovaly jednotné bezpečnostní prvky v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 278
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu 
práv průmyslového a obchodního 
vlastnictví.

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední tyto aspekty:

a) nákladovou efektivnost systému, aby 
bylo zajištěno, že veškeré použité prvky 
vychází z analýzy nákladů a přínosů;
b) členské státy zajistí, aby bylo 
respektováno vlastnictví a důvěrnost 
údajů vzniklých používáním 
bezpečnostních prvků za účelem 
identifikace, ověření autenticity 
a zpětného vysledování léčivých 
přípravků; 
c) oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a osobní 
údaje.

Or. en

Odůvodnění

V tomto procesu je třeba zohlednit účinnost nákladů. Pro zdravotní pojištěnce a pacienty by 
další nárůst cen léčivých přípravků znamenal nezanedbatelnou finanční zátěž. Je třeba 
vyhnout se zbytečné regulační zátěži. Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je 
ověření autenticity léčivých přípravků, jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé
z obchodního nebo osobního hlediska . Vlastnická práva k takovýmto údajům musí být 
respektována. Návrh se může vztahovat na vysoce citlivé informace a měl by podléhat 
příslušným právním předpisům v oblasti ochrany údajů.
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Pozměňovací návrh 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

Opatření uvedená v tomto odstavci náležitě 
zohlední tyto aspekty:

a) nákladovou efektivnost systému, aby 
bylo zajištěno, že veškeré použité prvky 
vychází z analýzy nákladů a přínosů; 
b) přiměřené využití prostředků spojených 
s opatřeními všech účastníků 
v distribučním řetězci a vazbu těchto 
nákladů na cenu příslušných léčivých 
přípravků;
c) nezávislost systému a oprávněné zájmy 
chránit důvěrné informace obchodní 
povahy a ochranu práv průmyslového 
a obchodního vlastnictví a osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.
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Pozměňovací návrh 280
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

Opatření uvedená v tomto odstavci náležitě 
zohlední tyto aspekty:

a) nákladovou efektivnost systému, aby 
bylo zajištěno, že veškeré použité prvky 
vychází z analýzy nákladů a přínosů; 
b) přiměřené využití prostředků spojených 
s opatřeními všech účastníků 
v distribučním řetězci a vazbu těchto 
nákladů na cenu příslušných léčivých 
přípravků;
c) nezávislost systému a oprávněné zájmy 
chránit důvěrné informace obchodní 
povahy a ochranu práv průmyslového 
a obchodního vlastnictví a osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Všechny bezpečnostní prvky, které budou používány by měly splňovat alespoň tři výše zmíněné 
zásady.

Pozměňovací návrh 281
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
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zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Bezpečnostní prvky nesmí sloužit 
k přenášení informací kromě nezbytných 
údajů, jež mají předcházet padělání léčiv 
a údajů týkajících se systému sociálního 
zabezpečení. Především musí být 
zabráněno obchodnímu využití údajů, 
které umožňuje propojení mezi 
farmaceutickými přípravky a pacienty, 
lékaři a lékárníky. 

Or. en

Odůvodnění

Přenesené údaje by měly být s ohledem na jejich použití omezeny na prevenci padělání 
a uplatňování úhrady. Uplatňování bezpečnostních prvků by nemělo být zneužíváno pro další 
obchodní zájmy.

Pozměňovací návrh 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu 
práv průmyslového a obchodního 
vlastnictví.

Opatření podle tohoto odstavce dodržují 
příslušná ustanovení právních předpisů 
Unie s ohledem na ochranu osobních 
údajů a náležitě zohlední oprávněné zájmy 
chránit důvěrné informace obchodní 
povahy.

Or. en

Odůvodnění

Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je ověření autenticity léčivých přípravků, 
jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé z obchodního nebo osobního hlediska. 
Informace týkající se osobní spotřeby léčivých přípravků by měly podléhat příslušným 
zákonům na ochranu údajů.
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 Téma padělání se odlišuje od ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví 

Je důležité aktualizovat požadavky na využití bezpečnostních prvků na základě výroční 
zprávy.

Pozměňovací návrh 283
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Musí být zajištěno, že nedojde k žádnému 
shromažďování nebo obchodnímu 
zpracování údajů, které by umožňovaly 
vytvořit spojení mezi dodanými léčivými 
přípravky a příslušnými pacienty nebo 
lékárnami.

Or. de

Odůvodnění

Při rozvoji bezpečnostních prvků musí být zohledněna potřeba ochrany údajů. Jelikož se toto 
bezprostředně týká jednotlivého pacienta a důvěrného vztahu mezi pacientem a lékárnou, 
vyžadují tyto citlivé údaje zvláštní ochranu.

Pozměňovací návrh 284
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
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zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Členské státy zajistí, aby bylo 
respektováno vlastnictví a důvěrnost 
údajů vzniklých používáním 
bezpečnostních prvků za účelem ověření 
autenticity léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je ověření autenticity léčivých přípravků, 
jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé z obchodního nebo osobního hlediska . 
Vlastnická práva k takovýmto údajům musí být respektována. Údaje týkající se osobní 
spotřeby léčivých přípravků by měly podléhat příslušným zákonům na ochranu údajů 
a vnitrostátním kodexům chování v oblasti profesního tajemství.

Pozměňovací návrh 285
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Musí být zajištěno, že nedojde k žádnému 
shromažďování nebo obchodnímu 
zpracování údajů, které by umožňovaly 
vytvořit spojení mezi dodanými léčivými 
přípravky a příslušnými pacienty nebo 
lékárnami. 

Or. de

Odůvodnění

Při rozvoji bezpečnostních prvků musí být zohledněna potřeba ochrany údajů. Jelikož se toto 
bezprostředně týká jednotlivého pacienta a důvěrného vztahu mezi pacientem a lékárnou, 
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vyžadují tyto citlivé údaje zvláštní ochranu.

Pozměňovací návrh 286
Sylvana Rapti

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví.

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Členské státy zajistí, aby bylo 
respektováno vlastnictví a důvěrnost 
údajů vzniklých používáním 
bezpečnostních prvků za účelem ověření 
autenticity léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je ověření autenticity léčivých přípravků, 
jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé z obchodního nebo osobního hlediska. 
Vlastnická práva k takovýmto údajům musí být respektována. Údaje týkající se osobní 
spotřeby léčivých přípravků by měly podléhat příslušným zákonům na ochranu údajů 
a vnitrostátním kodexům chování v oblasti profesního tajemství.

Pozměňovací návrh 287
Crescenzio Rivellini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
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průmyslového a obchodního vlastnictví.“. průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Členské státy se zavazují zaručit, že bude 
zajištěno respektování vlastnictví 
a důvěrnost údajů vzniklých používáním 
technologií v boji proti padělkům 
farmaceutických přípravků.

Or. it

Odůvodnění

Využití bezpečnostních plomb proti padělkům ke kontrole autenticity léčivých přípravků může 
mít za následek vznik údajů, které mohou být citlivé z obchodního a osobního hlediska. 
Vlastnická práva takovýchto údajů musí být respektována v zájmu jednotlivců. Údaje o osobní
spotřebě léčivých přípravků by měly být předmětem příslušných platných právních předpisů 
na ochranu údajů a etických kódů na národní úrovni. 

Pozměňovací návrh 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v tomto odstavci by 
měla být aktualizována každý rok na 
základě zprávy Komise v souladu s čl. 46 
písm. h).

Or. en

Odůvodnění

Při používání bezpečnostních prvků, jejichž účelem je ověření autenticity léčivých přípravků, 
jsou vytvářeny údaje, které mohou být citlivé z obchodního nebo osobního hlediska. 
Informace týkající se osobní spotřeby léčivých přípravků by měly podléhat příslušným 
zákonům na ochranu údajů.

 Téma padělání se odlišuje od ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví 

Je důležité aktualizovat požadavky na využití bezpečnostních prvků na základě výroční 
zprávy.
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Pozměňovací návrh 289
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zaručí, že bude zajištěno 
respektování vlastnictví a důvěrnost údajů 
vzniklých používáním technologií pro boj 
proti padělání farmaceutických přípravků.

Or. it

Odůvodnění

Využití bezpečnostních plomb proti padělkům ke kontrole autenticity léčivých přípravků může 
mít za následek vznik údajů, které mohou být citlivé z obchodního a osobního hlediska. Mělo 
by být respektováno vlastnictví těchto údajů. Údaje o osobní spotřebě léčivých přípravků by 
měly být předmětem příslušných platných právních předpisů na ochranu údajů a etických 
kódů na národní úrovni. 

Pozměňovací návrh 290
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby bylo 
respektováno vlastnictví i důvěrnost údajů 
zjištěných při používání bezpečnostních 
prvků za účelem identifikace léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o bezpečnostní prvky, nabízí se řada možností jako např. jednorozměrné znaky, kód 
typu „data matrix“, bezpečnostní plomby, hologramy atd. Na vnitrostátní úrovni se realizují 
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pilotní projekty, jejichž cílem je vyhodnotit různé přínosy těchto bezpečnostních prvků. Nežli 
komise by měla předtím, než zvolí konkrétní bezpečnostní prvek, měla by posoudit veškeré 
bezpečnostní prvky dostupné na trhu. 

Pozměňovací návrh 291
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise musí do pěti let ode dne, kdy 
tato směrnice vstoupí v platnost, předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
týkající se jejího provádění.Komise v této 
zprávě posoudí účinnost přijatých 
ustanovení na základě článku 54 o prvky 
dále prvky týkající se článku 54 
o opatřeních k zamezení proniknutí 
padělaných léčivých přípravků do 
legálního dodavatelského řetězce.      

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo objasnit 
oblast působnosti navrženého znění. Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato opatření 
vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by navíc 
nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků. 

Pozměňovací návrh 292
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Každý členský stát může rozšířit oblast 
působnosti bezpečnostních prvků 
uvedených v čl. 54 písm. o) na další léčivé 
přípravky a jiné příslušné oblasti 
vnitrostátní politiky jako např. oblast 
úhrady.  

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k tomuto článku si kladou za cíl usnadnit jeho provádění nebo objasnit 
oblast působnosti navrženého znění. Je rovněž nezbytné, aby byla pět let poté, co tato opatření 
vstoupí v platnost, vyhodnocena jejich efektivita. Používání bezpečnostních prvků by navíc 
nemělo být omezeno na padělání léčivých přípravků. 

.

Pozměňovací návrh 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V článku 55 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Jedná-li se o vnitřní obaly ve formě 
blistrů umístěné ve vnějších obalech, 
které jsou v souladu s požadavky 
stanovenými v článcích 54 a 62, uvedou 
se na vnitřních obalech alespoň 
následující údaje:
– název léčivého přípravku podle čl. 54 
písm. a),
– jméno držitele rozhodnutí o registraci 
přípravku,
– datum ukončení použitelnosti,
– číslo šarže,
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– mezinárodní nechráněný název.“

Or. en

Odůvodnění

Boj proti padělaným léčivým přípravkům předpokládá přísné technické kontroly a inspekce 
celého distribučního řetězce.  Použití mezinárodního nechráněného názvu může přispět 
k autenticitě léčivých přípravků. Stávající právní předpisy by proto měly být odpovídajícím 
způsobem změněny.

Pozměňovací návrh 294
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V článku 55 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Jedná-li se o vnitřní obaly ve formě 
blistrů umístěné ve vnějších obalech,
které jsou v souladu s požadavky 
stanovenými v článcích 54 a 62, uvedou 
se na vnitřních obalech alespoň 
následující údaje:
– název léčivého přípravku podle čl. 54 
písm. a),
– jméno držitele rozhodnutí o registraci 
přípravku,
– datum ukončení použitelnosti,
– číslo šarže,
– mezinárodní nechráněný název.“

Or. en

Odůvodnění

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even 
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a brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical 
product. Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by 
stipulating that each product should be identified through its INN name. This would 
contribute to strengthening the security of the product user.


